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 إلى روتشيلد حول استيطان اليهود في أمريكا الجنوبية ١رسالة هرتزل

١٥/٦/١٨٩٥ 

اك         دول هن د انتهت   . لقد ترآنا مفاوضينا الدبلوماسيين في أمريكا الجنوبية، يتممون معاهدات االحتالل مع ال لق

  . هذه المعاهدات اآلن ونحن متأآدون من البالد التي سنحتلها

ة من ال                      ا ليست خالي ة شرعية ولكنه ذه العملي زداد         ليس هناك شك من أن ه ثمن ي وساوس، نحن نعرف أن ال

ازديادا ال يدري به البائع في البدء ولهذا السبب وبعد أن تتم معامالت البيع والشراء نعطي البائع حق االختيار                   

أما إذا ظن بأن األمر آله خديعة فإنه بذلك يسئ      . بين أن يقبض الثمن نقدًا أو يأخذه أسهما حسب القيمة االسمية          

  . على آل حال فلن يكون علينا لوم في شئو. إلى نفسه أآثر

ة     ائل الحديث ع الوس ستخدم بجمي شف وت ب أن تستك دة يج ود الجدي ا  . إن أرض اليه رر علماؤن دما يق وعن

ى               فينة إل سير س ة والخاصة، سن وده الدولي شراء وعق امالت ال الجغرافيون البقعة التي سنأخذها وبعد أن تتم مع

ستلم األرض     ذ   . ذلك المكان لت دوبين من الجماعات                 ستحمل ه ين ومن ين مختلف ين وفني سفينة موظفين إداري ه ال

  . المحلية

  : سيكون عمل هؤالء الرواد مقسما في ثالث أمور

  .  دراسة خصائص البالد الطبيعية درسا دقيقا:أوال 

  .  تأسيس إدارة مرآزية محكمة :ثانيا 

  .  توزيع األراضي:ثالثا 

   

  . ، والبد أن نوسعها بحكمة لتتناسب وغايتنا التي هي معلومة لدى الجميع وهذه األعمال الثالثة تتالحم معا

ة     . هناك أمر واحد لم نوضحه بعد، وهو طريقة توزيع السكان على المناطق المختلفة بالنسبة للجماعات المحلي

امت                 ان إق ه في مك ودون علي م متع ذي ه شبه الطقس ال ا ي ة م هم شرط مهم هنا أن نفكر بالطقس ونعطي لكل فئ

  ..األولى بعد هذا التقسيم العام تأتي االعتبارات األخرى الخاصة

ه                    بالد سيعرف آل واحد مهمت سير الحتالل ال ي ست وسيكون آل شئ منظما منذ البدء، وحتى على السفينة الت

ات            دون للجماع ون المعتم ع الممثل م الجمي رًا وأه ون وأخي اء والموظف ون والرؤس اء والفني وح، العلم بوض

   .المحلية

  . وعندما تبدو بالدنا الجديدة من بعيد سيرتفع علمنا على سارية

     ــــــــــــــــــــــــــــ

   األآبر بشأن دعم قيصر ألمانيا إلقامة دولة يهودية٢مقابلة هرتزل مع دوق بادن

١٣/٤/١٨٩٦  

ي    إن مهمتي هذا المساء هو أن أقنع الدوق الكبير، بأن يحصل لي على مقابلة مع القيصر             تكلم عن ضًا أن ي وأي

ي سانت  ر ف تكلم دوق هس الكبي د من أن ي ية، إذ ال ب ر حمى قيصر روس د دوق هس الكبي ضيتي عن وعن ق

  . بيترزبرغ عندما يحضر تتويج قيصر روسية

دء     ذ الب شيء  .. لقد اهتم دوق بادن الكبير باقتراحي بأن تقوم دولة من ان ال ساندة       وآ ذي يخشاه من م د ال  الوحي

م           .  أن يساء فهم هذه المساندة وينظر إليها آعمل ال سامي          القضية هو  ود ه ذين سيذهبون من اليه ه أن ال فطمأنت

ك         . فقط الفئة التي تريد الذهاب     م حق في ذل اجروا وله ن يه . فاليهود مثال الذين في بادن راضون عن حكمه ول
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ود ال          وآنت أثناء حديثي   ضيتنا،      معه أعود بين الوقت واآلخر إلى موضوع صداقته لليه ه إذا ساعد ق ه بأن قنع

ة هو       لن يبدو ذلك معاديا لليهود أبدا، وأنه من واجبنا نحن زعماء اليهود أن نقنع الشعب أن تأسيس دولة يهودي

م           يس اضطهادا له ود ول ى                   . من صالح اليه ال عل ود فسوف ينه ر معاملتك الحسنة لليه شر خب وأضفت إذا انت

  . تحمد عقباهدوقية سموآم عدد آبير منهم مما قد ال 

ذا بالضبط    : فقلت . تطرق الدوق الكبير إلى ما ذآرته الصحف عن سوء حال اليهود الذين هاجروا إلى لندن               له

دء                  أجاب  . يتوجب إيجاد قوة تراقب األمور، ولهذا ال يمكن االستغناء أبدًا عن اعتراف الدول الكبيرة بنا منذ الب

 بمثل هذا العمل، أوال ألنها ال تهتم بالمسألة إلى القدر الذي تهتم به       الدوق الكبير، إن ألمانية لن تبادر إلى األخذ       

ى               . النمسا التي فيها المشاآل الالسامية بسبب لويجير       رآهم حت ؤثر ت ن ي رين، ول ان اليهود في المانيا ليسوا آثي

ط سيترك    ه   . وال في الحالة االقتصادية، أو يحسنها، وهنا عدت إلى القول بأن الفائض من اليهود فق وشرحت ل

سألة          اد حل للم أن الممتلكات التي يمكن نقلها لن تكون الصقة بالبلد التي هي فيه بالضرورة وآيف أنه بعد إيج

رة                               سبب آث بالد ب ذي سيكون في ال ى ذآر الخطر ال ذلك أتيت عل ه، آ اليهودية سترجع إلى أآثر ما آانت علي

صينيون أن    . بعيدة وبيد عاملة أرخصرؤوس األموال ذلك أنها سوف تشجع الصناعة في البالد ال         اج ال ن يحت ل

شرق      ذ ال ة، أخ ا الزراع ددت أمريك د أن ه ذا بع اك وهك م هن ام له صانع أصبحت تق ا ألن الم ى أورب أتوا إل ي

ين     ى جبهت ل عل ة تعم ى حرآ وا إل ا ادع ذا فأن ع ه صناعة ولمن دد ال صى يه ود  : األق ن اليه ائض م صفية الف ت

سيضطر اليهود األلمان أن يرحبوا بهذه الحرآة، ألنها        . ولية تحت المراقبة  والعمال، وحفظ رؤوس األموال الد    

ا           ود شرق أورب ال يه نهم انهي ه                 . ستحول ع ى آالمي بقول ة الوقت عل ق طيل ر يعل دوق الكبي ان ال و    : وآ ذا ل حب

ال       . حصل ذلك  ر وق ى هكل ات                : ثم التفت إل ة، ألن العالق را والماني ين إنجلت اون ب ه ال أمل من التع ين  أظن أن ب

األمر     : أتظن أن إنجلترا ستسير في المشروع؟ فقلت  . البلدين سيئة اآلن   ز ب ا اإلنجلي ال  . يجب أن يفكر يهودن فق

تياء      ك      : الدوق الكبير بشيء من االس ع أن دوق              : قلت … إذا استطاعوا ذل ا إذا أذي وى وقع إن القضية تكون أق

حبذا لو ساند القضية قيصر المانية      . ذه السلطة هذا ليس صحيحًا، ليست لي آل ه      : فصاح. بادن الكبير مهتم بها   

ائالً     . أو ملك بلجيكة  ه ق شديد علي ى الت ذي ساعدت في صنع          : ولكني عدت إل ك، أنت ال ًا مثل ًا مجري ولكن دوق

ه                 إن سموك  . اإلمبراطورية األلمانية، أنت الذي يستشيرك قيصر ألمانيا، إذا أنت سندت المشروع فسوف تثبت

  . هو مستشار القيصر

ي ستعود                          ث د الت ه الفوائ ا أخذت أشرح ل سلطان وهن م سألني الدوق الكبير ما إذا آنت عملت شيئًا بخصوص ال

ذا المشروع شرق من ه ى ال ي . عل ام ف ي تق ة الت سوف تقف الدول ستقبل القريب ف ي الم ة ف سيم ترآي م تق إذا ت

ى تر          . فلسطين دولة حاجزا   سلطان     هذا ونستطيع أن نلعب دورا آبيرًا في المحافظة عل سند ال ستطيع أن ن ة ن آي

  . سندًا قويًا بالمال، إذا هو تخلى لنا عن قطعة أرض ال قيمة آبيرة لها عنده

سطين ومن                  ى فل ود أوال إل ات اآلالف من اليه وتساءل الدوق الكبير ما إذا آان من األفضل أن يذهب بضع مئ

سر             : فقلت بحزم   . ثم تثار القضية   الهم بال ي إدخ ه يعن ذا ألن ا ضد ه ود سيجابهون            أن ي أن هؤالء اليه ا يعن ، مم

أذهله آالمي الحازم هذا أوال . أريد أن اقوم بكل شئ عالنية، أريد أن أعمل ضمن القانون          . السلطان آمتمردين 

ثم توسعت في موضوع الفوائد العامة التي ستجنيها أوربا من هذا المشروع سنرجع               . ولكنه ما لبث أن وافقني    

اء ف    شرق الصحة إلى مرآز الوب ذه            . ي ال م المتحضرة، وه ق لألم شق الطري يا ـ ون د في آس نبني سكك حدي س

ع           ل للجمي رة واحدة ب ة آبي ر   . الطريق لن تكون في يد دول دوق الكبي ال ال سألة المصرية      : ق ذا سيحل الم عن ه

  . تتمسك إنجلترا بمصر فقط للمحافظة على طريقها للهند، ولكن مصر تكلفها أآثر مما تساوى



دة                   وسأل هكلر،    د م تبقى بع هل لروسية مخططات في فلسطين؟ أجاب الدوق الكبير ال أظن ذلك ألن روسية س

  .طويلة مشغولة بالشرق األقصى

أن     : هل يظن سموك أنه باستطاعتي أن أحظى بمقابلة قيصر روسية؟ قال  : وسألته ول ب رة تق ارير األخي إن التق

د ا            ل إال وزراءه عن ه ال يقاب رهم   القيصر ال يقابل أحدا، أن ة مع      . لضرورة وال أحد غي ه يمكن المحاول ى أن عل

  . هس فربما استطاع أن يضع آتابك بين يديه

     ــــــــــــــــــــــــــــ

   حول وقوف اليهود مع ترآيا ضد الشعب األرمني٣حوار هرتزل مع نيولنسكي

٧/٥/١٨٩٦  

ه      وأطلعته باختصا. جاء نيولنسكي ليزورني وآنت قد اتصلت به تليفونيا     ي أن ى تطورات القضية، أخبرن ر عل

دا عن                          ى أب ن يتخل ه ل ال ان سلطان ق قرأ آراستي قبل ذهابه إلى القسطنطينية وتحدث عنها مع السلطان، وأن ال

ذا األمر سنجعل القدس خارج حدود                  . يجب أن يبقى جامع عمر بيد المسلمين دائما       . القدس ندبر ه ه، س قلت ل

د            الدولة، وبهذا ال تكون ألحد وحده و ؤمنين، بل ه آل الم ان المقدس يمتلك سه ـ المك تكون للجميع في الوقت نف

ي               ال ال يعن ا أناضولية ألن الم الثقافة واألخالق المشترآة، وآان نيولنسكي يعتقد أن السلطان يفضل أن يعطين

دته في  ولكن هناك طريقة أخرى يمكن أن تؤثر على السلطان، وهي مسان. شيئًا له، وهذا شأن آثير من الحكام     

ن  ضية األرم ان      . ق ى اللج سلطان إل له ال سلطان، أرس رية لل ة س وم بمهم سكي اآلن يق ة(ونيولن ي ) األرمني ف

سلطان عن طيب خاطر               نحهم ال وا فسوف يم ا قبل إذا م ه، ف ى اإلذعان ل بروآسل وباريس ولندن، ليحملهم عل

رة وى الكبي ا تحت ضغط الق يهم إياه ي رفض أن يعط ب. اإلصالحات الت ذلك طل ن ل سكي أن أوم ي نيولن  من

سلطان ويحوز                             ذي سيرضي ال ر ال ذا الخب سلطان ه ل لل ى ينق ن، حت سألة األرم سلطان في م مساعدة اليهود لل

دال عن                   . تقديره ط ب ًا، سنعطيها فق ساعدة مجان ذه الم وجدت الفكرة هذه ممتازة، ولكني أخبرته أننا لن نعطي ه

ة             وهنا أشار نيولنسكي  . خدمات مؤآدة لقضية اليهود    ى هدن ى الحصول عل ساعد عل ا هو أن ن ا يطلب من  أن م

ذه              . من األرمن  نعهم باالنتظار شهرًا، وخالل ه وز، يجب أن نق آانت اللجان قد قررت القيام بإضراب في تم

سألة                  د أن يماطل في م المدة نقوم بمفاوضات مع السلطان، وبما أن نيولنسكي أصبح مهتما بقضية اليهود، يري

ود     : وقد قلت له. ن ذلك، ألنه يرى في ذلك أن قضية تسند أخرى   األرمن ليستفيد م   ستفيد من قضية اليه أنك ست

اء                 ا األثري ي سأوصي بك رجالن سكي  . أآثر من قضية األرمن، أنا نفسي ال أستطيع أن أعدك بمال ولكن ونيولن

دخل أي    الذي هو على عالقات طيبة مع السلطان يؤآد بأن بهذه الخطوة تستطيع أن تنجح ولكنه يجب                  أن ال تت

د                    ا نري ى م دها نحصل عل ذه األوساط وعن األوساط السياسية، بل بالعكس ربما آان من األفضل أن تعاآسنا ه

  . من السلطان الذي سيفعل ذلك ليكيدهم

   

ي يجب    . وفي المساء شرح لي ابن عم زوجتي حالة ترآية االقتصادية          ة الت ولذا فأنا أرى اآلن أن الخطة المالي

د                          أن نسير ع   ذا ق ل، فنكون به ة التموي ا مهم ى عاتقن ة ونحمل عل ة األوربي ليها هي ان نضع نهاية لبعثة الحماي

  . خلصنا السلطان من خضوعه للحماية بحيث يستطيع أن يأخذ ما يريد من الديون الجديدة

     ــــــــــــــــــــــــــــ



  القدس مباحثات هرتزل مع جاويد بك الترآي حول األماآن المقدسة في 

٨/٦/١٨٩٦  

ة، ألن أي           . مصير األماآن المقدسة  : آانت معارضاته ما يلي    قال أن القدس يجب أن تظل تحت اإلدارة الترآي

ة            اس الديني ى مشاعر الن اآن                . تغيير في ذلك سيسيء إل ة، ألن األم ه أن تبقى القدس خارج حدود الدول فوعدت

ى                 المقدسة التي تخص العالم المتمدين يجب أن تكون للجم         در عل د أن نق ة الب ذات وفي النهاي يع وليس ألحد بال

ة،                    . إبقاء القدس على حالتها الراهنة     ين ترآي ة وب ة اليهودي ين الدول ي ستكون ب ة الت وسأل جاويد بك عن العالق

تم باالستقالل،         . وهو سؤال يشبه تماما ما سأله زياد عن تبعية فلسطين ال استقاللها            ي أرى النجاح ال ي قلت أنن

ة              ولكنن ة فرعي ا، أي عالق ذي في مصر أو في بلغاري ك ال ل ذل م مث . ا على أي حال سنتحدث في نوع من الحك

فاحتج جاويد بشدة   . جمهورية أرستقراطية : أجبت. وأخيرًا سأل جاويد عن نوع الحكم الذي سيكون لهذه الدولة         

افون أن  . فهم من الموتأن الناس هنا يخافون منها خو. للسلطان" جمهورية"إياك أن تذآر آلمة     : قائال إنهم يخ

شبه               . تنتقل عدوى هذا النوع من الحكم الثوري إلى آل مقاطعة          م ي وع من الحك فأخبرته أن ما أفكر به أنا هو ن

ه الصدر                           . الحكم الموجود في البندقية    ي مع أبي ي رتبت ل ة الت ه أن يكون موجودًا في المقابل ذا وتوسلت إلي ه

  . ني بذلكوقد وعد. األعظم خليل رفعت باشا

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  مساعي هرتزل لشراء فلسطين من السلطان العثماني عبد الحميد

١٥/٦/١٨٩٦  

دل      ونين ب غ ملي ذا المبل ن ه دفع م ة ن ي ترآي ة ف صلح األوضاع المالي ة لن رة ترآي ون لي شرين ملي صرف ع ت

دخول الحكو   . فلسطين رة        وهذه الكمية تستند على تحويل رأس مال من م انون ألف لي ذي هو ثم ة الحاضر ال م

سنة   ة في ال ا أصحاب األسهم من        . ترآي ة، أم ة األوربي ة الحماي ة من بعث ا تحرر ترآي ة عشر مليون وبالثماني

ازات                       ك بإعطائهم امتي ة وذل ة البعث ى الرضى بإزال م عل الفئات األولى والثانية والثالثة والرابعة فسوف نحمله

  . ملكية األرض الخخاصة ـ فوائد أعلى وتمديدا ل

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  نيولنسكي ينقل إلى هرتزل رأي السلطان عبد الحميد حول بيع فلسطين لليهود

١٩/٦/١٨٩٦   

در  . إذا آان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقي فانصحه أن ال يسير أبدا في هذا األمر: قال السلطان لي  ال أق

ة     . لبالد، ألنها ليست لي بل لشعبي     أن أبيع ولو قدما واحدا من ا       ة بإراق ذه اإلمبراطوري لقد حصل شعبي على ه

ا                   صابها من سمح ألحد باغت ل أن ن دمائنا قب ا ب دمائهم وسوف نغطيه د حاربت   . دمائهم، وقد غذوها فيما بعد ب لق

م يرض                                نهم ل دًا م ة ألن أح د اآلخر في بلفن ا الواحد بع ل رجالن سطين وقت سليم   آتيبتنا في سورية وفي فل  بالت

دًا أن              . وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال      اإلمبراطورية الترآية ليست لي وإنما للشعب الترآي، ال أستطيع أب

سطين            . أعطي أحدًا أي جزء منها     ليحتفظ اليهود بباليينهم، فإذا قسمت اإلمبراطورية فقد يحصل اليهود على فل

  . ل بتشريحنا ألي غرض آانإنما لن تقسم إال على جثثنا ولن أقب. بدون مقابل
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  بشأن مباحثاته مع السلطان العثماني ٤رسالة هرتزل إلى صادوق خان

٢٦/٧/١٨٩٦

ضاً         آنت  : هذه هي الحقائق، باختصار وثقة تامة      اخذ  . في القسطنطينية، حيث حصلت على نتائج أذهلتني أنا أي

ومع أنه يعارض فكرة البيع عاملني بامتياز من عدة نواح وجعلني          " فلسطين لليهود "السلطان علما بمشروعي    

الي من           . أفهم أنه يمكن عقد الصفقة إذا وجدنا الصيغة المناسبة         دم العرض الت إنها مسألة حفظ ماء الوجه وقد ق

سلطانح ية ال ي  : اش م ذات اك بحك ستقروا هن اريخي، ولي نهم الت ى وط ودة إل اوة للع ود، بحف سلطان اليه دعو ال ي

  . مستقلين إداريا وتابعين لإلمبراطورية الترآية، ومقابل ذلك يدفعون له ضريبة

سير ص             دن حيث وعدني ال شر       . ذهبت بهذه النتيجة إلى لن ذه ال ساعدتهم إذا تحققت ه ره بم اجو وغي : وطمونت

ه           . موافقة الدول الكبرى، اشتراك صندوق هيرش، اشتراك أدموند روتشيلد         شرط األول ألن ي أمل تحقق ال وإن

ه أن              . سبق المرين أن وعدني بالتأييد     األمر ورجوت ه ب شيلد أخبرت د روت اريس وتكلمت مع أدمون فذهبت إلى ب

ع علي     د أن يوق ا إال بع شترك به شروطه ـ أي أن ال ي ضية ب ى الق ضم إل سلمين تم، وت ا، وتخ ه أن ال . ه ت ل وقل

سلطان والحكومات األخرى                    ي أرتب آل شيء مع ال ا أن توضع الخطة         . ضرورة له ألن يظهر وأن ولكن م

د أن             . موضع التنفيذ حتى يستلم المقاليد مني، وهو ومونتاجو، واآلخرون         أني أري شك ب وبذلك ال يبقى مجال لل

ة      ى الزعام ا الستولي عل ي أعد   . أوحد قوان ة العمل       إن ا بمجرد أن تتأسس لجن سحب تمام أن ان ة   . ب ل آلم مقاب

أمر     دخل ب أن ال أت رفي ب ة ش يهم آلم د أن أعط دفهم أري دفي ه وا ه أن يجعل سادة ب ؤالء ال د ذاك . شرف ه عن

وم                            ى الي ة بأصدقاء صهيون إل ي الثق ا دامت ل رفتهم وضمائرهم م ة حسب مع وا الحرآ . يستطيعون أن يوجه

  .  يعملوا في السر وال يعلنوا في الوقت المناسب إال ما يرونه ضروريًاوبإمكانهم، فوق ذلك، أن

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد بخصوص تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين

٢٥/٨/١٨٩٦

دفعها                    ي ي ضريبة الت ى ال وم عل ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني يق

ه إسترليني         اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جاللته تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جني

 هذا النمو التدريجي في الضريبة على هجرة        ويتعلق. في السنة األولى وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنويا        

سطين    ى فل ة إل ود التدريجي ي           . اليه د ف صية تعق ات شخ ي اجتماع عه ف تم وض صل في ل المف ير العم ا س أم

  . القسطنطينية

ل     : مقابل ذلك يهب جاللته االمتيازات التالية     ر محدودة ب الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي ليس فقط تكون غي

ذاتي، المضمون           . كومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة    أيضًا تشجعها الح   ود االستقالل ال اجرون اليه ويعطى المه

م     رر له ي تق ي األرض الت دل ف ة وإدارة الع ي الدستور والحكوم دولي، ف انون ال به  . (في الق ة ش سطين آدول فل

  ).مستقلة

ة          ه حماي ذي ستمارس ب سطين    ويجب أن يقرر، في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل ال سلطان في فل ال

  . اليهودية وآيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات األمن الخاصة بهم

ائهم                  : قد يأخذ االتفاق الشكل التالي     ى أرض آب ودة إل ود للع ى اليه ة إل ه دعوة آريم ذه    . يصدر جاللت سيكون له

  . الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقا
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  دعوة هرتزل في خطابه في فيينا لتشكيل صندوق قومي يهودي 

٧/١١/١٨٩٦   

ى        ا إل ه سيقطع طريقن تكلمت بشكل خاص معارضا التدبير الروسي ـ الفرنسي المقترح لالقتصاد الترآي، ألن

دن        ي لن اس ف ى ده ابي إل ن خط ع م ذا المقط ل ه سطين ـ وسوف أرس ه . فل سية في ة الرئي ال إن: "الجمل  رج

وا      ود ودون أن يغتنم راء اليه المصارف اليهود الكبار الذين سيشترآون بهذا المشروع، دون أن يراعوا آالم فق

داً                   رة ج سئولية خطي ة سوف يتعرضون لم سألة اليهودي سه أدعو        . الفرصة ليسهموا في حل الم وفي الوقت نف

دعو  . دهاس ليقوم بحملة ضد المشروع في إنجلترا وأمريكا      اهيري احتجاجي في      ويجب أن ي اع جم ى اجتم  إل

  . آما إني أدعو إلى تأسيس صندوق قومي يحقق استقاللنا عن المصرفيين الكبار) من لندن(الطرف الشرقي 
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 حول بعض المشاريع في فلسطينزل إلى لورد سولزبريرسالة هرت

 ١٨٩٦ديسمبر سنة 

د                           د بكل تأآي دره عامل جدي دره حق ق شرق أن تق ة في ال سياسة اإلنجليزي ورد    . هذا عامل يجدر بال ان الل بإمك

ه          . ري أن يضرب بواسطته ضربة معلم     سولزب سيطر علي ذي ي أن تقسيم ترآية في الوضع العالمي الحاضر، ال

ر       أزق خطي را في م د أن يكون خسارة      . الحلف الروسي ـ الفرنسي، قد يضع إنجلت ذا، اآلن، الب سيما آه إن تق

ة  ولذلك عليها أن تسعى نحو التوازن الدولي الذي ال يحافظ عليه     . بالنسبة إلنجلترا  ة ترآي . إال إذا صححت مالي

ة المقترحة دابير الحالي ية أن تحبط الت ا روس ا دع ذا م سامها. وه ة وانق ا تبغي انحالل ترآي اك . فإنه إال أن هن

ى                     د إل ق جدي اد طري دة أطول وإليج دولي لم طريقة لتصحيح المالية الترآية وبالتالي المحافظة على التوازن ال

ًا     الهند في الوقت ذاته ـ وهو الطريق  را قرش ه دون أن تخسر إنجلت  األقصر بالنسبة إلى إنجلترا، يجري هذا آل

  . واحدًا دون أن تلزم نفسها علنا بأي شيء

سلطان                  يادة ال ا  . أقصد بهذه الطريقة إنشاء دولة يهودية في فلسطين لها استقالل ذاتي، مثل مصر، تحت س وآم

ا         . في الصيف الماضي    نعلم، مهدت الجو لهذا المشروع في زيارتي للقسطنطينية          وفرت لن واألمر ممكن إذا ت

ه دعم مخفي               ا أن رى، أآرر هن ة آب وة                 . دعم دول ا من ق ازع، م ر المن سيد غي زال هو ال سلطان ال ي ا دام ال وم

ى قرض            . تستطيع أن تمنعه من دعوة اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين          ذا، عل ه ه وسوف نحصل له، مقابل عمل

  . ها اليهود له والتي ستكون مؤمنة مسبقًاآبير على الضريبة التي سيؤدي

يج الفارسي،         ى الخل وسيكون من مصلحة إنجلترا بناء خط حديدي، رأسا، عبر فلسطين من البحر المتوسط إل

ارس وبلوخستان                      ر ف أو ربط هذا الخط بما يصبح ضروريا، بفضل حاجات المواصالت الحديثة، من خط عب

ا     ستجني إنجل . وربما االفغان إلى الهند    . ترا هذه المكاسب بدون مصاريف وبدون أن يعلم العالم شيئًا عن دوره

إذ بينما تعد روسية خطا حديديا إلى أسيا، في الشمال، سيكون لبريطانية، في الجنوب، طريق احتياطي حيادي             

سويس              اة ال ام مصاعب في قن رة عن آثب                . إلى الهند، في حال قي ذه الفك ورد سولزبري تفحص ه إذا أراد الل

  . حت تصرف سفيره، أو تحت تصرفه شخصيًا في لندن إن استدعانيت
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  رسالة هرتزل إلى سيدني ويتمان حول مباحثاته مع السلطان العثماني  

٤/٦/١٨٩٧

. تب إليك على ورق مراسالت جريدة جديدة، أسبوعية، ذات مستوى رفيع، سنصدرها لسد حاجات القضية                أآ

ران     " دي ولت "ستصدر   ة        ١٨٩٧في الرابع من حزي شاعرنا العميق ة، اصدق م ى ترآي ا، إل دم فيه د أن نق . نري

د، المراسالت         د تكون     بإمكانك أن تبلغ أحمد مدحت أفندي أننا سننشر فيها، بسرور وبحياد أآي ي ق اء الت  واألنب

ة                 ة لمصلحة ترآي ا سوف   . في صالح حكومة السلطان وهذا الحل هو خطوة نحو تكريس الصحافة اليهودي انن

  . نتبعها بخطوات أخرى أن شجعتم جهودنا بمشاعرآم نحو القضية اليهودية

داً       أخرًا ج ود الجرحى جاء مت ساعدة الجن ول    ان أحد هذه الجهود، قمت به حسب اقتراحكم بم د أن أق  ـ وال أري

ظ " سوء الح ا      " ل رورة له ات ال ض ذه التبرع ن ه ت م ة جعل وات الترآي صارات الق إن انت ع . ف وإذ أن الوض

اه       ال، تج ودة فع شاعرهم، الموج ن م التعبير ع دين ب ذين البل ود ه سمح ليه سا ال ي را وفرن ي إنجلت سياسي ف ال

ان أس  سنا بلج ضية، اضطررنا أن نحصر أنف ذه الق ي ه راك ف ة،  األت سا وهنغاري ة والنم ي ألماني ط ف سناها فق

  .طالبين من أصحابنا في البالد األخرى بتقديم مساعداتهم بالطريقة التي يرتئون

ي           ة ف وى الفعال د الق ي تجدي دم ف وف يخ ه س ودي، لكن شعب اليه الح ال ي ص و ف ا ه د إنم ا نري صحيح أن م

  .اإلمبراطورية العثمانية وفي تمديدها

ابي      بادئ ذي بدء، يجب أال     ة   " يؤخذ آت ة اليهودي ه       . آشكل حاسم للمشروع     " الدول ي أول من يعترف أن في إن

شعب      . الكثير من العقائديات   ستقبلها ال وقد نشرت الفكرة، وآنت آنذاك مجرد آاتب بسيط، دون أن أعلم آيف ي

سطين                    . اليهودي ين أو في فل ا في األرجنت ة إم ة   لكن . وافضل برهان على ذلك هو أنني اقترحت اإلقام  الحرآ

د     . وأصبحت عملية وممكنة  . اليهودية الجديدة أخذت، منذ آنذاك، شكال مختلفا بالمرة        إننا نراعي الظروف ونري

  . أن نعمل عمال سياسيا جيدا، وعمال مخلصا وقديرا

سطين،               : فيما يلي تلخيص للحالة    إذا منحنا صاحب الجاللة السلطان الظروف الضرورية إلسكان شعبنا في فل

    .حالما يقبل الطرفان هذا المبدأ ينصرفان إلى التفاصيل. قتصاد الترآي النظام واالزدهار بالتدريجنؤمن لال

ا                    م أعداء خطتن ا ه ة وتفتيته ة العثماني وأعداؤنا  . إن من السهل أن نرى أن الراغبين في إضعاف اإلمبراطوري

ستعيد        ذلك ألن ا  . أيضًا هم الذين يريدون امتصاص دماء ترآية بقروضهم الشرهة         ة بواسطتنا، سوف ت لحكوم

  . وسوف تبعث البالد من جديد. سيطرتها على موارد البالد

ه             . ليس آالمي هذا ألفاظا فارغة     سوف تتاح لجاللة السلطان الفرصة لالقتناع بذلك إذا شرفنا بإرسال ممثل عن

سابع والع                ى ال . ١٨٩٧شرين من آب     إلى المؤتمر الصهيوني الذي سينعقد في ميونخ من الخامس والعشرين إل

ه         رهن ل ستطيع أن نب بإمكان ممثل صاحب الجاللة أن يحضر اجتماعاتنا آلها، وفي هذه االجتماعات وحدها ن

  . البرهان الساطع على طاعتنا

ل أن ننجز أوال        سطين قب ى فل غير أننا ـ وهذه نقطة يجب التشديد عليها ـ ال نريد أن نعمل على تهجير شعبنا إل

د      . كومة الترآية صحيح أن شعبنا تعيس في عدة دول      اإلجراءات مع الح   دل في الوضع ال نري ك ال يب إال أن ذل

  . أن نستبدل حالة البؤس الحاضرة بحالة أخرى قبل التأآد منها يجب أن تكون الحالة الجديدة حرة وواضحة

ى حق م    سلطان شرط حصولهم عل ة ال صاحب الجالل ا ل سطين رعاي ى فل ود إل اجرون اليه صبح المه ق ي طل

  . بحماية أنفسهم بأنفسهم

http://nakba.sis.gov.ps/nakba48/nakba1948-10.html#_ftn12#_ftn12


سألة    . وأن يعطوا حق شراء األراضي بدون أي قيد    دا  " اغتصاب "وال يمكن أن تكون م ة حق   . أحد أب فالملكي

  . إذا شاء بيعها. أما ممتلكات السلطان الخاصة فيدفع ثمنها نقدا حسب قيمتها. خاص ال يمكن التنكر له

دفع لصاحب            في اإلجراء " حقوق الشعب "أما من حيث مسألة      ات فإن تقدمات اليهود ستصبح ضريبة سنوية ت

نويا                 . الجاللة ه س ون جني ى أن تصل ملي سنبدأ بضريبة مائة ألف جنيه مثال، تزداد نسبيا، أي بنسبة الهجرة، إل

ضمن قرضا  ستطيع أن ن ضريبة ن ذه ال ى ه تنادا عل ا  . واس ضخمة ي ات ال ضريبة الكمي ذه ال ضمن ه وسوف ت

ا                 : ن مرة صديقي العزيز، أآثر م    ي حدثتك عنه ة المودعة الت ا يتضمن تقوي ة إنم سألة اليهودي وهو أن حل الم

ة                      بال عن ترآي ه ق ا قلت د م ا أن أعي د هن رات، وال أري ا،       . سابقا، عدة م ا ومالي تهم تجاري ود وأهمي شاط اليه أن ن

س              . معروفان جدا  ا ي ة حينم ود،     أنه نهر من الذهب، والتقدم، والحيوية يحوله السلطان نحو ترآي دخول اليه مح ب

رون الوسطى ذ الق ة من م أصدقاء ترآي ذين ه ستر . ال دول المت دخل ال ة، يتوقف ت شئون المالي ع تصحيح ال وم

  " . مص الدم"وينقطع " الدين العام"بحجج مزورة، وينتهي 
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٥ خطاب هرتزل أمام المؤتمر الصهيوني األول في بال

١٨٩٧ / ٨ / ٢٩

  : زمالئي أعضاء الوفود

د                    ا نري ا إذا آن ك ألنن أفعله باقتضاب، ذل إني آواحد من الذين دعوا إلى عقد هذا المؤتمر أرحب بكم وهذا ما س

ا  ي اللحظ صد ف ا أن نقت ضية وجب علين ؤتمر أن نخدم الق ة للم ي ينبغي . ت القيم ور الت ر من األم اك الكثي فهن

شعب           . تحقيقها خالل الثالثة أيام التي سيستمرها المؤتمر       ا ال إننا نريد أن نرسم أسس البناء الذي سيأوي يوما م

ودي اليب  . اليه سط األس ه بأب ا سوف نتعرض ل ث أنن دا بحي ر ج صًا لوضع . أن الواجب آبي نعرض ملخ وس

دينا عن                      المشكلة اليهودي  ادة الضخمة الموجودة تحت أي م تصنيف الم د ت ة ولق ة القادم ام الثالث ة في خالل األي

  . طريق رؤساء اللجان

ود في مختلف األقطار               ة مشوشة أن        . وسنستمع إلى تقارير عن وضع اليه ى بطريق و حت ا ول وتعلمون جميع

اع    الوضع باستثناء حاالت نادرة، ال يدعو لالرتياح ولو آان الوضع على      ذا االجتم د ه ا انعق د  . غير هذا لم ولق

د تحمل في                       شعب اليهودي ق ر لل عانت وحدة مصيرنا التوقف واالنقطاع الطويل بالرغم من أن الشتات المبعث

اثال   طهادا مم ان اض ل مك ين        . آ دة ب ادل والوح اهم المتب ى التف ذا إل ا ه ي وقتن صال ف ب االت د أدت عجائ وق

ة        وفي هذه األيام  . الجماعات المنعزلة  ة قديم ا محوطون بكراهي أن . ، حيث التقدم في آل مظهر فإننا نعرف أنن

  . العداء للسامية والذي تعرفونه جيدًا ويا لألسف هو اسم هذه الحرآة

تياء           م واالس ه لألل رك مكان ذي ت دهاش ال وم هو االن درك أعداؤنا    . إن أول تأثير ترآه على يهود الي ا ال ي وربم

يا لهجومهم               عمق الجرح الذي أصاب أحاسيس        دفًا أساس وا ه م يكون ذين ل ود ال ذا الجزء من       . هؤالء اليه أن ه

ذين خرجوا من نطاق      ين وال ود العصريين والمثقف و"اليه د    " الجيت رة ق سلع الحقي ي ال ادة االتجار ف دوا ع وفق

  .أصابهم السهم في القلب

ا ن     . ومنذ التاريخ السحيق والعالم يسئ فهمنا      رًا م ي آثي سببها آانت آخذة في       فعاطفة التضامن الت ا التأنيب ب الن

سامية              داء لل ه للع ذي تعرضنا في د،          . التحلل في نفس الوقت ال ا من جدي ى تقويته سامية عل داء لل د ساعد الع ولق

و  (وعدنا إلى بيتنا     ى                        ) يقصد الجيت ل أن تكون عودة إل ة قب اة اليهودي ى الحي ودة إل صهيونية هي الع ك ألن ال ذل

  . األرض اليهودية
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د انحدر                       إننا نحن    ا ق را من اخوتن دادنا ألن آثي األبناء الذين عدنا نجد الكثير الذي ينبغي تقويمه تحت سقف أج

  . إلى قاع البؤس والشقاء

ين العناصر           : لقد حققت الصهيونية شيئا رائعا آان حتى هذه اللحظة يعتبر مستحيال           ومي ب اد الق أال وهو االتح

شينة من أي     اليهودية الممعنة في العصرية والممعنة في        ازالت م المحافظة، وآون هذا األمر قد تحقق دون تن

ود   . من الجانبين، ودون تضحيات ثقافية لهو دليل آخر، إن آانت هناك حاجة إلى دليل على الوحدة القومية لليه

  . إن وحدة من هذا النوع ال يمكن أن تقوم إال على أساس قومي

  . موضوع إقامة منظمة نشعر جميعا بالحاجة إليهاومما ال شك فيه أنه سيكون هناك مناقشات حول 

ة   ة الحرآ ى معقولي شاهد عل ة هي ال صهيونية(فالمنظم ة ال د  ) الحرآ دة ينبغي أن تؤآ ة واح اك نقط ن هن ولك

ة شكلة اليهودي ى حل للم ى نصل إل وة حت د . بوضوح وق ل نري ة ب د عصبة دولي صهيونيين ال نري ا نحن ال إنن

ا              ولسنا بحاجة إل  . مناقشة دولية  ى في نظرن ة األول ه األهمي ز هو         . ى القول أن التمييز بينها ل ذا التميي ل ه أن مث

ين صفوفنا،               . الذي يبرر عقد مؤتمرنا    ة ب اليب الملتوي ولن يكون هناك مكان للمؤامرات والتدخل السري واألس

سا        ل الم ا تحوي ائج حرآتن ة  بل سنفصح عن آرائنا لتكون تحت حكم الرأي العام، وسيكون من أول نت لة اليهودي

اد الواسعة سوف تتعرض للهجوم من جهات                  . إلى مسألة خاصة بصهيون    إن حرآة شعبية لها مثل هذه األبع

شعور              دعيم ال اء وت عديدة ولذلك فإن المؤتمر سوف يشغل نفسه بالوسائل الروحية التي ينبغي استخدامها إلحي

ا  . وهنا آذلك ينبغي علينا أن نناضل عدم الفهم. القومي لليهود  فليست لدينا أقل نية للتزحزح قيد أنملة عن ثقافتن

إن    . وعلى العكس فإننا نهدف إلى ثقافة أوسع مثل تلك التي تجلبها زيادة المعرفة            . التي اآتسبناها  وفي الحقيقة ف

  . اليهود آانوا دائما أآثر نشاطًا من الناحية العقلية أآثر من الناحية الجسمانية

ود                    ولما آان الرواد العمليون      دءوا العمل الزراعي لليه د ب إنهم ق ذا ف وا ه د أدرآ صهيونية ق ن    . األوائل لل ا ل إنن

ان               نكون قادرين ولن نكون راغبين في التحدث عن محاوالت استعمار فلسطين واألرجنتين بدون شعور العرف

ن تكون أوسع     ذلك الن الحرآة الصهيونية ينبغي أ      . لكنهم وضعوا اللبنات األولى للحرآة الصهيونية     . بالجميل

أن الشعب ال يجزي إال على جهوده هو وإذا لم يكن في استطاعته أن               . في مداها إذا ما أريد لها أن تقوم بالفعل        

سه                               ى درجة مساعدة نف شعب إل ع بال د أن نرتف صهيونيين نري ا نحن ال ال العون ولكنن ن ين ينهض بنفسه فإنه ل

  . بنفسه، ولن نوقظ اآلمال الفجة أو غير الناضجة

 هؤالء الذين يولون األمر اهتمامهم سوف يعترفون بأن الصهيونية لن تحقق أهدافها دون التفاهم القاطع مع                 إن

شترآة سياسية الم دات ال م   . الوح تعمار ل وق االس ى حق شاآل الحصول عل ة أن م صفة عام روف ب ن المع وم

ة            . تخلقها الصهيونية في وضعها الراهن     دوافع المحرآ سان ليعجب من ال ذه القصص    وأن اإلن إذ . لمروجي ه

ى نطاق                            ود عل اهير اليه وطين جم ا بخصوص ت اوض معه د التف ي نري ة الت ة الحكوم يمكن االستحواذ على ثق

ويم         ل        . واسع، وذلك عن طريق اللغة البسيطة والتعامل الق دمها مقاب ه أن يق شعب بأآمل ي يمكن ل ا الت إن المزاي

والدخول في مباحثات مطولة اليوم     . اوضات أهمية مسبقة  الفوائد المجنية لهي من الكبر بحيث تضفي على المف        

ة     ة عقيم اك شئ واحد     . بخصوص الشكل الشرعي الذي ستتخذه االتفاقية في النهاية سوف يكون بداي ولكن هن

سامح          : ينبغي االلتزام به دون تزحزح وأعني به       ا أن   . أن االتفاق ينبغي أن يقوم على الحقوق وليس على الت حق

  . كافية للتسامح التي يمكن أن نسحب منها في أي وقتعندنا الخبرة ال

ى ضمانات                 سلكه هو العمل للحصول عل ا أن ت ذي يمكن لحرآتن ومن ثم فإن المنهج المعقول الوحيد للعمل ال

ا                        . شرعية عامة  ا في حدود إمكانياته ى اآلن لمرضية تمام ا حت م به ي ت د  . أن نتائج االستعمار بالصورة الت فق



و دت صالحية اليه ت موضع شك   أآ ا آان را م ي آثي صالحية الت ك ال ي، تل ل الزراع ذا . د للعم ت ه د أقام لق

شكلة      ل للم ون الح ن أن يك ل وال يمك و الح يس ه الي ل كله الح ي ش تعمار ف ن االس ات، لك ل األوق ان لك البره

ود ي   . وينبغي أن نعترف دون تحفظ أنها فشلت في إثارة آثير من العطف        . اليهودية ك ألن اليه اذا؟ ذل ون  لم عرف

سعة     . آيف يحسبون، في الحقيقة فقد أثبتوا أنهم يعرفون آيف يحسبون جيدا           اك ت وهكذا فإننا إذا افترضنا أن هن

شكلة       إن الم ام، ف ل ع سطين آ ودي لفل شرة آالف يه تعمار ع ان اس ي اإلمك الم، وأن ف ي الع ودي ف ين يه مالي

ا        ام لحله ر عمل        . اليهودية سوف تتطلب تسعمائة ع ذا غي دو ه إنكم تعلمون أن      وسوف يب ة أخرى ف ي ومن جه

ة ألمر خرافي                      ام في ظل الظروف القائم ة   . االعتماد على عشرة آالف مستوطن في الع وال شك أن الحكوم

د أن    . الترآية سوف تعيد القيود القديمة في الحال، وإننا بالنسبة لهذه النقط فاعتراضنا ضئيل          ان أحد يعتق فإذا آ

وليس هناك مكان يتكشف    . رض آباءهم فإنه إما يخدع نفسه أو يخدع اآلخرين        في استطاعة اليهود التسلل إلى أ     

ن يكون من      ). الجنس اليهودي  (فيه مقدم اليهود بسرعة آما هو الحال بالنسبة للوطن التاريخي لهذا الجنس              ول

هي إنعاش  إن هجرة اليهود ستبدأ إنعاشا لألرض الفقيرة، بل وفي الحقيقة ف       . مصلحتنا الذهاب هناك قبل األوان    

اه                     ة مع رعاي رات رائع ه خب سلطان ل ة ال لإلمبراطورية العثمانية بأآملها، وإلى جانب ذلك فإن صاحب العظم

ائج ناجحة شريطة أن                   . من اليهود، وآان هو بدوره عاهال رفيقا بهم        ى نت شير إل ة ت إن األحوال القائم ذا ف وهك

شيء    ان المساعدات المالية ا   . يعالج الموضوع آله بذآاء وسالسة     لتي يمكن لليهود أن يقدموها لترآيا ليست بال

د اآلن                    ا البل اني منه ي تع ة الت ا حلت     . اليسير وسوف تعمل على القضاء على آثير من األمراض الداخلي إذا م ف

ع   دة لجمي دة المؤآ تعود بالفائ ا س ة فإنه شكلة اليهودي ى جانب حل الم ة إل ى بصورة جزئي شرق األدن مشكلة ال

  . ن مقدم اليهود سوف ينجم عنه تحسن في موقف المسيحيين في الشرقأ. الشعوب المتحضرة

م                      ى عطف األم صهيونية عل د ال ذا المظهر وحده سوف تعتم م تعلمون أن المشكلة     . ولكن ليس من أجل ه إنك

ة            ة للحكوم ا              . اليهودية قد أصبحت تعني في بعض األقاليم مصيبة وآارث ود فإنه ا هي أخذت جانب اليه إذا م ف

ك                  ستواجه بسخ  رة ذل ط الجماهير، وإذا ما هي وقفت ضد اليهود فإنها ستنزل على رأسها عواقب اقتصادية آبي

الم          يا                 . نظرًا لنفوذ اليهود الفريد على األعمال في الع ر في روس ذا األخي ى ه ة عل د نجد أمثل ا ق ا     . إنن لكن إذا م

روا عن حماي                     د تع سهم ق ود سيجدون أنف إن اليه دا، ف ا محاي ى     وقفت الحكومة موقف دفعين إل ائم ومن ة النظام الق

دة       . أحضان الثوريين  دة الفري صهيونية  .. وتشير الصهيونية إلى الطريق للخروج من هذه المصاعب العدي إن ال

ى أن تحارب              . ببساطة هي حرآة صانعة للسالم     ا مضطرة إل سالم في آونه وهي تعاني نفس حظ حرآات ال

  . أآثر من أي حرآة أخرى

دا عن موض         تكلم أب اً   " خروج "وع  ولن ن ود جميع دماج سوف               . اليه راغبين في االن ادرين أو ال إن هؤالء الق ف

دأ         . ُيترآون حيث ُيمتصون   شترآة وتب ة الم وعندما يتم التوصل إلى اتفاق مرض مع الوحدات السياسية المختلف

  . هودهجرة يهودية منظمة فإنها سوف لن تستمر في أي بلد أطول مما يرغب هذا البلد في التخلص من الي

ى تتوقف           سامية حت داء لل دريجي من الع الل الت ق االق ساطة عن طري ك بب يتم ذل ار؟ س ولكن آيف يوقف التي

  . نهائيًا

سان أصدقائي          ى            . لقد قيل هذا مرارا وتكرارا على ل راره مرات ومرات حت دا في تك ألوا جه ا سوف ال ن وأنن

ود من أرا             . يفهموننا ة حيث جاء اليه ا أن           وفي هذه المناسبة الجليل ة علين ة القديم دعوة القومي ة ل رة تلبي ض آثي

ا                  . نردد أيماننا  ى اجتماعن أو لن تهزنا األحداث الجسام عندما نتذآر أن آمال اآلالف المؤلفة من شعبنا تعتمد عل

دة                          اع البعي ى البق سبع إل ر البحار ال ر عب ا سوف تطي . هذا ؟ وعندما تحين الساعة فإن أخبار دراساتنا وقراراتن



ذلك ف ؤتمرول ذا الم ان من ه سلوى سوف ينطلق ة . إن التثقيف وال ى حقيق سه عل ر بنف رد أن يعث رك لكل ف فلنت

ق                 الصهيونية، الصهيونية التي شاع عنها أنها معجزة، وأنها حرآة أخالقية وقانونية وإنسانية موجهة إلى تحقي

ر          ه األف ا ينطق ب ذا    . اد من صفوفنا  حلم الشعب القديم، وقد يكون من الجائز ومن الممكن تجاهل م يس ه لكن ل

شاته ينبغي أن                    بمستطاع بالنسبة ألفعال المؤتمر، ولذلك فإن المؤتمر الذي ينبغي عليه أن يكون واليا على مناق

  . يحكم آوال حكيم

ؤثرين             ر م رة أخرى لنصبح غي رق م ى ال نتف سبيل الستمراره حت ئ ال ومن  . وأخيرا، فإن المؤتمر سوف يهي

ا نقيم وآالة للشعب اليهودي لم يسبق أن آان له مثلها من قبل، والتي أصبح في مسيس                    خالل هذا المؤتمر فإنن   

راد          . الحاجة إليها  زوات األف اع ون ع   . أن قضيتنا أصبحت من الكبر بحيث ال يمكن ترآها ألطم وينبغي أن نرتف

ا النجاح                  د له ا نري ا آن ة إذا م ال فردي د، ول         . بها إلى مستوى ال ى األب ا إل يبقى مؤتمرن ى يحقق       وس ستمر حت ن ي

إننا اليوم في ضيافة هذه المدينة الحرة      . خالصنا من آالمنا التي عانينا منها طويًال، بل سيستمر إلى ما بعد ذلك            

  ـ ولكن أين سنكون في العام القادم؟

قياء ومصدر فخر                     ة األش ولكن أينما سنكون، وأيا آانت منجزاتنا فليكن مؤتمرنا واسع األفق ومصدرا لرفاهي

  . وليكن جديرا بماضينا الذي عرفنا به على مر العصور. هود جميعاللي

     ــــــــــــــــــــــــــــ

٦ ١٨٩٧سنة  قرارات مؤتمر بال الصهيوني 

دوب       ١٨٩٧أغسطس سنة  انعقد أول مؤتمر للصهيونية في بال في ائتي من ر من م ام وشهده أآث  ودام ثالثة أي

  : وأوصى باآلتي. الميةيمثلون سائر الهيئات اليهودية الع

  .  تشجيع االستعمار اليهودي لفلسطين بطريقة منظمة    §

  .  تنظيم الحرآة اليهودية واتحاد الهيئات المتفرقة في شتى أنحاء العالم   §

  .  إيقاظ الوعي اليهودي   §

  . ية القيام بمساع لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف الحرآة الصهيون   §

   

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  رسالة هرتزل إلى هيرش بخصوص تسهيل منح الحكومة الترآية قرضا

١٨٩٧ / ١١ / ٢٩ 

   : صديقي العزيز

داً              وصلتني رسالة مساء اليوم حملتني على أ       ة ج . ن أآتب لك ثانية اليوم، أن قضية القرض الترآي قضية مهم

ال        ذا الم اد ه صدر إيج ن م رة ع ي فك وم تعطين سلمتها الي ي ت الة الت ودي   . والرس تعمار اليه ة االس إن جمعي

ا أطلب منك أن       ) صندوق توفير هيرش  ( ع موجودين وأن ستجتمع في باريس خالل بضعة أيام وسيكون الجمي

صادوق خان    تنقل اقتراحاتي    ة                      . التالية ل د، وهو عضو من أعضاء جمعي ا أعتق م حسب م و الوسيط المالئ فه

ي    ا يل ة آم ة بالمهم تقوم الجمعي ودي وس ة    : االستعمار اليه وني جني ودي حاال بملي ك االستعمار اليه تؤسس بن

سهول               . هيئة اإلدارة . استرليني ا ب يمكن تقريره ا األسهم ف ودي، أم ي     أعضاء جمعية االستعمار اليه ة وأظن أنن

سند      . استطيع أن أفعل هذا بالجهاز الحاضر عندي اآلن        د         . إذا آانت الجمعية هي ال ا يبقى هو سهل وبع فكل م

ة            ة الترآي ي بخصوص الحكوم ة في    . هذا يستطيع البنك أن يقوم بتقديم القرض الذي ذآرته ل شترك الجمعي ست
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د  ا بع ين فيم صورة تع ذا ب ذي تقد . ه تأخذ ضمانة عن القرض ال ن  وس تأخذها م ي س ك، األراضي الت ه للبن م

  . هذا باختصار هو هيكل العمل. الحكومة

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  رسالة هرتزل إلى نوردو إلنشاء بنك لشراء األراضي

١٨٩٧ / ١٢ / ١١ 

ى رجل في                ومين أغن ارتي لي ان في زي د آ صار، لق أتكلم باخت توصلنا إلى نقطة حازمة في عملنا مع البنك س

ودز     . ك.بولونيا ج  سكي من ل دًا للقضية       . بوزنان تحمس ج ذا الرجل م د أن البنك اليهودي يجب ان      . ه ه يعتق إن

ي   خمسة أو عشرة ماليين جنيه آرأس مال مساهم و. يكون فيه أآثر من مليونين    ة الت يجب أن يشترك في النقاب

هذا . متى اشترك هذا الرجل فإن بقية أصحاب الماليين الروس سينضمون         . ستكون مهمتها أن تؤمن االشتراك    

ة في                      . يؤمن لمشروع البنك قفزة آبيرة للنجاح       ذه الغاي أتبعها له ي س ل عليك في وصف الخطوات الت ن أطي ل

د للعمل مع سليجمان المتمول، يجب أن تستعرض النقابة أسماء من  في لندن بدأ جاستر اإلعدا    . أوروبا الشرقية 

شيلد    . جميع البلدان التي لها تأثير في العالم المتمول ى الوجود قضية روت ذي    . وهنا تبرز إل سكي ـ ال إن بوزنان

اقة هو مستعد أن يسير في األمر بدون آل روتشيلد وحتى معارضًا لهم ـ يريدنا أوًال أن نتوصل إلى عالقة صد 

ي ال       . معهم أو على األقل تكون لهم تجاه البنك مشاعر حيادية ال تخلو من العطف              دًا ولكن وهذا عمل صعب ج

ة          . أراه مستحيال إذا قامت به زعامة قديرة       م  . وطبعًا يجب أال يكون االتصال بآل روتشيلد مباشرة أو بالكتاب إنه

ي              دم أو رفض وس ة تق ين         أثناء الحملة سيستخدمون ضدنا آل محاول ولين المتخل ة المتم الطبع بطريق ك ب كون ذل

  . الذين يسمون أنفسهم برجال الصحف الذين يطعنون من الخلف 

   

ة                      ة الوسطى بمقاطع ود الطبق ام يه ان قي ا إمك ديلي آرونيكل أشرح فيهم الين في ال منذ بضعة أسابيع آتبت مق

د      يجب أن يعرف آل روتشيلد اآل     . مالية ضد أقطاب األموال في المستقبل      ه ق ذي نفكر في ن أن البنك اليهودي ال

ا آلف         يساعد على مثل هذه المقاطعة ويستفيد منها في الوقت نفسه إذا علم آل روتشيلد أن البنك سيتأسس مهم

  . األمر فإنهم لن يظلوا ينظرون إلى األمر ببرود ارستقراطي

الي     إن توسيع رأس المال الذي يخطط له اآلن سيجعل من البنك اليهودي عامال       الم الم ه في الع ه أهميت وآل  . ل

ما في األمر هو أن يكون لهؤالء الناس مخيلة تمكنهم من رؤية ما سيكون خالل ثالثة أو أربعة أشهر من اآلن                     

ستطيع صادوق خان أن                              ذا ي روه،، في ه ال أن ي اس الم ى أآي ة عل تهم النائم م مخيل أو أي شيء آخر تسمح له

ولكن ماذا عساهم يأملون من هذا البنك اليهودي      .  على آل روتشيلد جدياً    يجب أن نعرض األمر   . يساعدنا آثيراً 

إذا حاولوا إثارة الرأي أو رفضونا بشكل مضر فسوف أثير ضدهم حرب عصابات خاصة        . أو ماذا يخافون؟  

  .  سننتقم متى جاء الوقت إذا عرفت أنك تقف في جانبي في هذا

   

ه        رهم          ولكن ربما ال يأتي مثل هذا الوقت الذي ب ي أعتب أتي ألسباب سياسية مع أن ا أفضل أال ي برفضوننا وأن

إنهم                . طفيليين وأنا حاقد عليهم من آل قلبي       ًا، ف م يرفضوه علن رة البنك ول شيلد فك م يعارض آل روت إذن، إذا ل

  : سيستفيدون منه من ناحيتين

  . يستفيدون منه آيهود ألنه سيعمل على حل المسألة اليهودية.١

  . نه آرجال أعمال بطرق متعددةوسيستفيدون م.٢
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ئال                           ذا البنك ل ًا في ه شيلد دورًا علني وعلى عكس ما يراه بوزنانسكي أنا أعتقد أنه من األفضل أال يأخذ آل روت

دء                              ذ الب ا من دأ بمحاربته ه أن يب ذا يكسب البنك عداوات علي ه وبه ون في ود متكتل يقول الناس إن المتمولين اليه

اً         ) طبيعته قوة وإن آان مثل هذا التكتل ب     ( سبه شعبية وعطف ذا يك ه ضدهم وه دو وآأن شيلد يب دون آل روت . إنه ب

أثرًا           ه بوساطتهم ت ؤثرون علي على أن آل روتشيلد يستطيعون أن يحموا أنفسهم إذا آان لهم ممثلون في البنك ي

ى بنك               . غير ظاهر   اجوا إل د أن يحت شيلد ال ب ل وهي أن آل روت ذ وقت طوي ا من رة فكرت به ذه فك ذا إذا  ه آه

روتهم                    وا ث ه      (اضطروا أن يصفوا أموالهم خوفًا من الكره المنصب عليهم أو إذا ما أرادوا أن يحم دو أن ي يب الت

  ). أقوى من أن يحل بها أية آارثة

   

ا             ا ال أستطيع أن    . ماذا سيكون وقع هذه الفكرة في عقول هؤالء الناس وإلى أي حد يستطيعون أن يقبلوه ذا م ه

  . أعرفه

ن أسألك                على آل    ك دور في العمل ول حال أنا أظن أني وضحت لك الحالة الراهنة وبعد هذا يبقى أن يكون ل

يحسن بك أن تتصل      . عن هذا األمر اآلن ألني أعتقد بأنه سيكون التكملة المنطقية لما قد بدأت عمله حتى اآلن               

ى أن يكون ذ                    ا األفضل عل ي تظنه ة الت ط     بصادوق خان في أقرب وقت ممكن وبالطريق فهيًا فق ك ش ك أن   . ل ول

شيلد وهو                                دي آل روت ا هو من مري ه رجل طيب ويهودي مخلص إنم ه، إن تستعمل حكمتك في تقديم األمر ل

شيلد                             ونس روت شيلد وخاصة الف ا قلت مقرب من آل روت ل من الكالم، وهو آم يفهمك بالقلي . سريع التأثر وس

اجرين    أفهمه أننا   . حاول ان تؤثر فيه واره آيف يمكن أن يساعدنا         لسنا نطلب أية تضحية مادية من هؤالء المت

ة          . بأموال المساآين  ا المجنون إن ما هو مطلوب منا اآلن بعد أن نكون قد حزنا على الرأي العام من أجل فكرتن

ذين يضمنون النجاح                             وذلك بدعمنا إياها   ة من الل ذا هو شبه نقاب د ه وب بع ا هو مطل ا، إن م  بأفالمنا وآتاباتن

  . االشتراك حتى تنمو الصهيونية لتكون قوة حقيقية، اجعله يعمل ما في وسعه من أجل هذه الغايةالكبير لهذا 

   

ة                   يجب أن يصبح بنك االستعمار اليهودي البنك اليهودي الوطني، إن ناحيته االستعمارية يجب أن تكون واجه

اة                   سير حف م اضطرونا أن ن ة، ولكن إن ه ة األول   عرض فقط يجب أن نخلق أداة مالية قومي ود الجمهوري آجن

  . فسوف ننتقم لسوء حالنا

ة    وة التالي صوص الخط رة بخ ة أخي سان   . آلم ي ني فينة ف ستأجر س ك     (سن وم بتل وك أن يق ن آ ا م ا طلبن ربم

ديرات وحسابات     . ال أريد أن أذيع هذا بعد     . لنذهب إلى فلسطين مدة أربعة أسابيع     ) الترتيبات إنني اآلن أقوم بتق

ذه                     . فرألعرف تكاليف آل مسا    ود من ه د أن نع ك، بع ربما وصلت المصاريف عن الشخص الواحد ألف فرن

الرحلة التي سندعو لها عددًا من آبار الناس يبدأ العمل على تقديم االشتراآات للبنك، يمكنك أن تخبر صادوق           

  . عن هذا ولكن ال تخبر أحدًا غيره ألنه يجب أن أقوم بترتيبات أوال في القسطنطينية

     ــــــــــــــــــــــــــــ

٧ من مقال أحاد هاعام حول الدولة اليهودية والمشكلة اليهودية

  ١٨٩٧سنة 

ة، وفي                         اة اليومي ردد في الحي صهيوني، لكن اصداءه مازالت تت ؤتمر ال اد الم لقد انقضت عدة شهور منذ انعق

صحافة المعج  . ال ام ب رأي الع ماع ال رون أس م يبه ود وه اد أعضاء الوف ذ أن ع شعب ومن تتم، وال ي س زات الت

ه في                 . متلهف إلى سماع هذه اآلمال     دثنا أن اريخ يح ستقبل؟ إن الت فماذا ستكون عليه هذه الدولة اليهودية في الم



ذل البيت      . أيام هيرودس آانت فلسطين دولة يهودية، لكن الثقافة القومية آانت موضع احتقار واضطهاد             د ب وق

درجات                 الحاآم قصارى جهده لبذر الثقافة الرو      ة والم د الوثني اء معاب ة في بن مانية في البلد وبعثروا موارد األم

شعبنا               . وما إلى ذلك   ة ل شر الموت والمهان ة سوف تن ن تحقق          . إن مثل هذه الدولة اليهودي ة ل ذه الدول ل ه إن مث

ة      ة الداخلي وة الروحي ن الق تبتعد ع ا س رام بينم ا لالحت ي تؤهله سياسية الت سلطة ال ن ال افي م در الك دة الق  للعقي

ق               . اليهودية ط عن طري إن هذه الدولة المسخ ستتأرجح آالكرة بين جيرانها األقوياء وستحافظ على وجودها فق

ة،                         العزة القومي ا شعورًا ب ن يمنحن ذا الموقف ل ل ه رى، مث التحايل الدبلوماسي وعن طريق التزلف للدول الكب

سائد                 والثقافة القومية التي من خاللها عثرنا على عظمتنا لن ت          دأ ال ن تكون المب ا ول جد أرضًا خصبة في دولتن

ة               . في حياتنا  ة صغيرة وتافه ه اآلن أم ا نحن علي رى     . وسنكون عندئذ أآثر مم دول الكب ين    . أسرى لل ترقب بع

الحسد القوات المسلحة لجيرانها األقوياء، إن وجودنا في إطار هذا المفهوم آدولة ذات سيادة لن يضيف فصال            

  . ا القوميمن العزة لتاريخن

ى                      أفليس من األفضل بشعب قديم، آان يومًا منارة للعالم، أن يختفي من الوجود بدال من أن ينتهي بالوصول إل

دخل            . هدف آهذا؟  ا دول أخرى من ت ويذآرني مستر ليلنبلوم بأن هناك دوال صغيرة اليوم مثل سويسرا تحميه

د الم ف، لكن عق ست مضطرة للتزل ا لي ئونها وأنه ي ش ر ف ل الغي صغيرة، مث بالد ال سطين وال ين فل ا ب ة م قارن

  . سويسرا، معناه تجاهل الوضع الجغرافي لفلسطين، وتجاهل ألهميتها الدينية للعالم أجمع

أنها                ا وش اء ترآه ا األقوي ى جيرانه ة         . إن هاتين الحقيقتين ستجعالن من المستحيل عل وم الدول د أن تق ى بع وحت

اه   اليهودية فإنهم سيظلون يرمقونها بعيو   نهم وستحاول آل قوة أن تفرض نفوذها عليها وتوجه سياستها في اتج

رى              ة الكب دول األوروبي تحقيق مصلحتها هي بنفس الطريقة التي تحدث مع الدول الضعيفة مثل ترآيا والتي لل

  . مصالح فيها

ة                     : وخالصة القول  ة دول ة في إقام صهيونيين رغب ل من ال ة  إن إعضاء جمعية محبي صهيون ليسوا بأق يهودي

ستقبل   ة         . ويؤمنون في إمكانية إقامة دولة يهودية في الم ة اليهودي ى الدول صهيونية إل ع ال ى حين تتطل ولكن عل

ا    " أحباء صهيون"لتقديم العالج للفقر وتهيئة السالم والسكينة والمجد القومي فإن         دم لن ن تق يعرفون أن دولتنا ل

دول  آل هذا ما لم يسد الخير العام ويفرض سلطانه فوق           م وال ة       . األم ة لتهيئ ة يهودي ى دول ع إل ا تتطل أ  "إنه ملج

ا    " أمين ين أمتن ا ب سياسية      . لليهودية ورابطة ثقافية لتعقد م ة ال ا بالدعاي صهيونية عمله دأ ال ذلك تب اء   . ول ا أحب أم

ستطيع الدول                     ا ت ة وحدها ومن أجله ة القومي ه من خالل الثقاف ك ألن ة، ذل ة القومي ا بالثقاف دأ عمله ة صهيون فتب

  . اليهودية أن تقوم بطريقة تتفق مع إرادة ومطالب الشعب اليهودي

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  مناشدة هرتزل لقيصر ألمانيا بشأن دعمه إنشاء دولة يهودية في فلسطين

١٨٩٨ / ٥/ ٢٥   

صهيونية           رة ال دعم فك ي ت باب الت ن األس ر م ين الكثي ن ب دة م ة واح ح نقط ي أوض ي أن الع: دعن صر وه ن

ا       . الحضاري الذي يمكنه أن يحتل فلسطين هو اليهود     ا فإنه سبة لن ا بالن رهم، أم إن البالد أفقر من أن تجذب غي

ى آياشو         ر وإل ى أوفي ق إل ه الطري ا هو    . غنية بالذآريات وباآلمال، وفلسطين يجب أن تحتل ألن وإذا حصل م

ستعدة  . ستدب بين األمممستحيل، إن بدت البالد جيدة في أعين غير اليهود، فإن الغيرة          وإني أرى أن أوروبا م

ذي                          اريخي ال م الحق الت يس ألن له شجيع ل ذا الت أن تشجع اليهود على االحتالل أآثر من غيرهم، وربما آان ه

  . شعور العمل على إخراج اليهود. يضمنه لهم أقدس آتب البشرية، وإنما بسبب الشعور السائد في آل مكان



شرق                     ستذهب يا صاحب الجاللة إ     ة أهل ال ذه الرحل ة وستذهل ه ة رمزي وآبكم عظم سطين، وسيكون لم لى فل

ى    دة إل ة الجدي ة اإلمبراطوري ذه الرحل د أن ه ر نج ي األم ًا ف ا ملي ا إذا نظرن ر أنن رب، غي ل الغ ال أه ق ب وتقل

  . صهيون ستترك أثرًا ال يمحى إذا آان لها عالقات مع الحرآة الصهيونية الجديدة

  . يستطيع جاللتكم أ، يأمرني متى أراد، وليكن ذلك قريبًا. أن المساعدة ستأتينا من جاللتكممنذ وقت وأنا أشعر 

ى أن                      ازل، عل إن من صالح القضية أن أعرف بقبولك قبل ذهابك إلى فلسطين وقبل انعقاد المؤتمر الثاني في ب

  .اإلنسان، أمام مشروعات آهذه يجب أن يكون صاحب صبر وطول أناة

     ــــــــــــــــــــــــــــ

 خطاب هرتزل أمام قيصر ألمانيا أثناء زيارته لفلسطين 

٢/١١/١٨٩٨ 

ا والتي           ي آانت آلبائن بالد الت ا، ال     يتقدم باحترام عميق وفد من أبناء إسرائيل إلى القيصر في ال د لن د بع م تع  ل

ال                      ة، أجي ًا يهودي ي آانت يوم ذه األرض، الت يربطنا بهذه األرض المقدسة لقب امتالك حقيقي، وقد مر على ه

ات             ًا يعيش في مئ زال حي ا ي م م آثيرة فإذا ما تكلمنا عنها فنحن آأنما نتكلم عن حلم أيام قديمة جدًا، ولكن الحل

زال ال         رة صهيون                   اآلالف من القلوب وقد آان وال ي شعبنا المسكين، آانت فك م ل شافي في ساعات اآلل سم ال بل

ا          ل في حقن تعود إلى قلوبنا المظلومة آلما جار علينا األعداء باتهامات واضطهادات وآلما استكثروا علينا القلي

ا ألن         ستعدين دائم ا م ذين آن ون ـ ال ا المواطن ه إخوانن يش في ذي يع ع ال ن المجتم دنا ع ا أبع يش وآلم ي الع  ف

  . نشارآهم المصير

  . إن تلك الفكرة خالدة مع انها مرت في تغييرات متعددة األنواع مع الناس والمؤسسات واألزمان

ى                          وم الحاضر وصفاته وتهدف إل و من صميم أحوال الي لذلك فإن صهيونية اليوم هي صهيونية عصرية تنم

ؤمن   ات الوقت الحاضر، ونحن ن ى أساس إمكان ة عل سألة اليهودي د حل الم سان ق نجح اآلن ألن اإلن د ن ا ق أنن

ذ نصف             . أصبح غنيًا جدًا في وسائل التنقل وطرق إنجازات العمل         ستحيلة من دو م ي آانت تب فالمشروعات الت

قرن فقط أصبحت أمرًا عاديًا اليوم، غيرت قوة البخار والكهرباء وجه العالم وبمثل هذه األمور يجب أن نصل    

  . إلى حلول إنسانية

ان                       وفوق آل هذا   رقين في آل مك ا المتف د إخوانن ومي عن شعور الق ارة ال ؤتمرات    .  فإننا قد نجحنا في إث ي م فف

شعب اليهودي                 ا لل ًا قومي دني وطن انون الم . بازل وضعنا منهاج حرآتنا امام العالم آله وهو أن نخلق ضمن الق

وا        لقد رأيتم جاللتكم البالد، إ    . هذه أرض أجدادنا أرض صالحة لالستعمار والزراعة       ا ليعمل ا تستصرخ أناس نه

ق                           د اآلن أن نخل ا ونحن نري البين أرضًا يزرعونه ال يصرخون ط فيها وبين إخواننا جماعة ضخمة من العم

ضيتنا               ر ق ا، ونحن نعتب الجمع بينهم ك ب اس ـ وذل ذه ـ من األرض ومن الن مشروع خير من حاالت التعاسة ه

سامية من أجل           قضية سامية مؤهلة ألن تحوز عطف آبار األدمغة لذلك           فنحن نطلب من جاللتكم مساعدتكم ال

د                        ذا البل اآم ه ى ح إن . المشروع، ولكننا ما آنا نقدم على مثل هذا الطلب لو آان في خطتنا أدنى أذية أو تعد عل

ذين                              ا هؤالء ال اك أي شك في نواي وم هن ا أن يق ة لدرجة ال يمكن معه صداقة جاللتكم لجاللة السلطان معروف

  . طلبون تعطف جاللتكم في نقل رغائبهميلجأون إليكم ي

وارد                     ة وم وارد مالي بالد م ونحن متأآدون أن الخطة الصهيونية ستحمل معها الخير لترآيا، ستحمل إلى هذه ال

ادة في              ه زي عملية، فستعمل على تثمير مساحات واسعة من األرض المهملة في المستقبل القريب، وفي هذا آل

  . نالسعادة والثقافة ألناس آثيري
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ذا        ام به ة القي ا مهم ى عاتقه تحمل عل ي س سطين والت ورية وفل ة ألراضي س رآة يهودي ام ش ن نخطط لقي نح

اني           ى                . المشروع ونطلب لها أن تكون تحت حماية القيصر األلم وق أحد وال إل ى حق سيء إل ذه ال ت ا ه وفكرتن

حترم جميع األديان التي قامت مشاعره الدينية، إنها تؤمن المصالحة التي طالما آانت مرغوبة، نحن نعرف ون   

  . على التربة التي قام عليها دين آبائنا أيضًا

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  رسالة هرتزل إلى دوق بادن الكبير بخصوص دعم القيصر األلماني للفكرة الصهيونية

١٨٩٨ / ١١ / ٩ 

ة    ة اإلمبراطوري ة صاحب الجالل د تحت رعاي ة بخصوص وضع الوف ة إيجابي ى نتيج م نتوصل إل دما . ل عن

ة                         ة العلني اب اللفت اجتمعت به في مقابلتي األولى له في القسطنطينية آنت أظن أن هذه النتيجة ستجيء في أعق

ساعدة سموآم       في القدس، وذلك أن جاللته آان يعطف جدًا عل         دينون لم ى الفكرة الصهيونية األمر الذي نحن م

ل          . به شيء قلي وقد تم االتفاق على أن أقدم مسودة خطابي قبل االستقبال الرسمي، وقد قدمتها وقبلت المسودة ب

من الحذف وها أنا أرسل إليك الخطاب الذي قلته في القدس راجيا من سموآم أن ترد لي هذه النسخة، على أنه         

ا ال  الب دس، أن ي الق د ف تقبال الوف ين اس سطنطينية وب ي الق ة ف ين المقابل ا ب د حدثت صعوبات فيم ون ق د أن تك

أعرف بعد ما الذي حدث بالضبط، ولكني أقدر ذلك ألن صاحب الجاللة لم يذآر الحماية لشرآة األراضي في                  

شئ           أو شرآة الهن   " الشرآة القانونية "جوابه، إن تأسيس شرآة لألراضي على نمط         ه ال دو أن ان يب شرقية آ د ال

  . الذي يمكن الحصول عليه بدون إثارة أي شعور باالستياء عند سائر القوى

دعى        ي ت وة الت ماأزال أعتقد أنه ـ ضمن الحالة الحاضرة ـ ليس هناك مجال للمعارضة من قبل فرنسا وهي الق

ل          حماية هذا الجزء من الشرق وحادث الفاشودا يؤآد هذا الرأي، فالحكومة           ة يجب أن تقب  الحاضرة للجمهوري

  . باألمر الواقع إال إذا آان بالغ اإلهانة

ر         : "وبما أن صاحب الجاللة تفضل بقوله      ات أآث د أن أعرف     " إن األمر يحتاج إلى دراسة مفصلة ومباحث فالب

  . قريبًا ماهية هذه الصعوبات التي قامت

ة هي        إذا لم يكن تفسيري للحوادث االخيرة مخطئا فإن الصعوبات         ر رأي صاحب الجالل يس تغي ة ول  الخارجي

ا              ا ننتظره ي آن ة الت ي        . التي أدت إلى تأجيل إعالن الحماية األلماني ة الت ذآرًا آلمات سموآم الحكيم اأزال مت م

م أآن                               ا ل ى صبر، وربم اج إل ة آل خطوة تحت ة العالمي ضايا التاريخي تفوهتم بها في مانو، أنه في مثل هذه الق

أقوم                  على خطأ إذا اعتبر    ت أن هذه الحماية التي نريدها هي قائمة إلى أن أسمع العكس، ومن أجل هذا األمر س

  . بما يتطلب مني من إخالص في العمل وحذر

ة   سياسة األلماني رت ال و تغي ى ل ضيتنا حت ساندتكم ق ان من أجل م شكر واالمتن سموآم بال دينًا ل أظل م ذا وس ه

ا دام                   ورفضتها، ذلك لما تترآه مساندتكم المعنوية        ى حق، م لنا من إيمان بأن قضيتنا ال يمكن إال أن تكون عل

  . عقل آبير مثل عقلكم يرضى عنها

  . آم أتمنى أن يعرف العالم بأجمعه عن المحادثات التي جرت بيني وبينك والتي أقوم أنا بواجبي بإبقائها سرية

اآم ستؤثر في الك                     ة عمل الح سيطة في تأدي شريفة والب ة ال نهم            إن هذه الطريق اس وتجعل بعضًا م ر من الن ثي

شاق، وسأظل                   . يخجلون ي ال اء عمل ا أثن ي القيته لقد آانت لحظات ال تنسى خففت عني المتاعب واألحزان الت

  . ممتنا أبدًا من أجل الفرصة التي سمحت لي بأن أتعرف إلى شخصية القيصر المشرقة

     ــــــــــــــــــــــــــــ
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    الكبير يعرض فيها مخططه الجديد الستيطان فلسطينرسالة هرتزل إلى دوق بادن

١٨٩٨/ ١٢ / ١٥

آنت أتوقع أن حالة اليهود الراهنة في القدس آما هي في آل مكان ـ لسوء الحظ ـ لن تترك أثرًا طيبًا في نفس     

 ـ بالمناسبة لو   ولكن مثل هذه األوضاع وحماسنا ألن نبدلها هي أهم أسباب وجود الحرآة الصهيونية. قيصرال

ذي          افع ال تفقد المستعمرات الزراعية التي آانت تأسست في األراضي المقدسة لكان استطاع أن يرى التغير الن

ذي تريد جماهيرنا أن تندمج فيه، ونحن      حدث في المظهرين الطبيعي والمعنوي ويرى أسلوب الحياة الجديدة ال         

نعتبر رفع مستوى الحياة وسيلة إلى غاية أبعد، هي تحسين حال شعبنا على العموم، إذا نجحنا بتأمين مجاالت                   

ائق         ا برهنت حق ه آم ون في م راغب العمل المثمر إلخواننا التعيسين على هذه األرض التاريخية ـ األمر الذي ه

  . ا فإن هذا العمل سيعطينا في الوقت نفسه إمكانات آافية إلنجاز أعمال أخرى أيضًاآثيرة ـ إذا نجحنا في هذ

ن اآلن   ا م ال الرضى وأنن د ن دس ق ي الق ابي ف م من سموآم الملكي أن خط احي أن أعل ه لمن دواعي ارتي إن

 استوطنوا  هناك صعوبات في اختالف المواطنة بين اليهود الذين       . نستطيع أن نعتمد على مساعدتكم واهتمامكم     

ى أن       اهكم إل فلسطين حتى اآلن أو بين هؤالء الذين يستوطنونها، في الستقبل ولكني ـ وبكل تواضع ـ ألفت انتب

دي               . افتراض الحماية األلمانية سيبدل آثيرًا في هذه الحالة        وط في ي ع الخي ا أمسك بجمي ففي الوقت الحاضر أن

ا             صعوبات يمكن إزالته ذه ال ى               وأنا أؤآد لك بأن جميع ه اتزال حت ي م انس اإلسرائيلي الت ى استيطان األلي  حت

ذه                     رز ه اآلن تحت السيطرة الفرنسية سوف، وأنا متأآد مما أقول، تسرع إلى االندماج في الجالية تلك حالما تب

ار           . إلى الوجود  دون دخان ون ة ب ة األلماني دًا أن      . يبقى السؤال آيف يمكن توطد الحماي م جي ا أعل ى م ي عل ألن

ا ال ضية ألماني ذه الق ا آانت ه ضيتنا مهم ا من أجل ق ور ال تعرف نتائجه ي أم دخل ف د أن تت ستطيع وال تري  ت

  . إنسانية

دريح ونظام بحيث               ة بت ة األلماني على أننا اآلن نستطيع أن نقترح طريقة غير علنية لهجرة اليهود تحت الحماي

  . ال يكون هناك مجال لالعتراض إذا سارت األمور بحذر

شترط               هذا هو خلق     ي ت الشرآة اليهودية لالراضي في سورية وفلسطين التي ذآرتها في خطابي في القدس الت

ة                         ين الحكوم ي تجري ب ات الت أن يكون مرآزها في ألمانيا مثل هذه الشرآة تتصف بقانون مدني، وآل االتفاق

انون  األلمانية وزعماء حرآتنا يجب أال تتسرب إلى الخارج وآل ما يطلب من الحكومة الترآية        هو أن تبطل ق

ين            . منع الهجرة  أما هذا األخير فهو ليس تحت الحماية على آل حال ألنه آما قد يعلم سموآم أن مندوبين مختلف

  . خاصة المندوب اإلنجليزي احتجوا عليه

ذه   ى ه ا إل اج حتم ا نحت ستقبل القريب النن ي الم ة لالراضي ف ة اليهودي سوف تؤسس الجمعي ى آل حال ف عل

ق             . ورات المستقبلالوسيلة لتط  ل الخل ا قب ى في مراحل م ه حت ى اآلن أسير في األمر بتمهل ألن هذا، وأنا حت

  .يجب أن نتوصل إلى حماية شرآة األراضي في المستقبل

هل نحصل على حماية    : السؤال هو . وحتى ال أطيل الكالم إلى درجة مملة فها أنا أعطي نتاج األفكار المختلفة            

ة    . ا حماية أي قوة غير هاتين فال تفكر فيها اآلن أبدًاألمانية أو إنجليزية؟ أم    ل الحماي أة لتقب إن حرآتنا اليوم مهي

ة          ولي الثقافي سبب مي ا ب امي بألماني ى اهتم األلمانية منذ أن حظيت باالتصال بسموآم وأنا أفكر ـ وهذا يرجع إل

ة   انون    وآوني أديبا ألمانيا ـ أفكر بأنه يجب أن نجتهد أآثر حتى نحصل على حماي ة والق ة األلماني  اإلمبراطوري

ة القيصر                        . األلماني اك صاحب الجالل شرق وهن دم في ال ى موطئ ق فهناك الميل في سياسة ألمانيا للتوصل إل

ًا                   . بأرض أجدادنا اهتمامًا دينيا وسياسيا     ذي أصبح متغلب ا ال ى ترآي ا عل أثير ألماني وأخيرًا الحقيقة القائمة هي ت
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وم س  . الي ور ت ذه األم ل ه ة       آ ا ال الحماي دها لحرآتن ي نري ي الت ة ه ة األلماني ي أن الحماي ري ف ة نظ ند وجه

ه      . اإلنجليزية التي يريدها البعض    د ان وم أعتق ا الي والحاجة اليوم أصبحت ملحة لتقرير هذا في اقرب وقت، وأن

ذا يجب أال ي                               إن ه را ف ا في انجلت ان مرآزه دني وآ انون الم و تأسست شرآة األراضي ضمن الق ع  حتى ل من

ًا      . إمكان وضع االستيطان تحت حماية ألمانيا      وتحت رعاية القانون الدولي في مرحلة متأخرة، ربما تكون نوع

ذا،        رز من جراء ه د تب من حماية ألمانية ـ إنجليزية مشترآة، ولكن من يستطيع أن يتكهن بالصعبوبات التي ق

  . سيكون األمر معلقًا بين قوتين وربما أآثر

ى دراسة أطول         لقد تلطف صاحب ا  اج إل ي في القدس أن الموضوع يحت ة وأخبرن ا اآلن في انتظار    . لجالل أن

  . األوامر

     ــــــــــــــــــــــــــــ

   رسالة هرتزل إلى قيصر ألمانيا بشأن وضع اليهود تحت الحماية األلمانية  

١٨٩٩ / ٣ / ١٠ 

در أن صعوبات                        إني أق ا ف ي سبق التحدث فيه ة الت سطين عن الحماي ة فل ذ رحل م أسمع أي شيء من ي ل بما أن

د    . سياسية البد أن حالت دون تحقيق هذا األمر  وى األخرى ق ويبدو أن عدم الثقة من جانب السلطان وغيرة الق

ي      ل يعن ن ه ضية، ولك ي الق را ف ة         اث رف أن حكوم ا أع ستقبل؟ أن ه م ط ل از مخط ن إنج ى ع ذا أن نتخل ه

ى                      ا إل اإلمبراطورية ال تريد أن تتعرض ألي مجازفة من أجلنا، إنما أليس من الممكن إيجاد طريقة نتوصل به

الهدف بدون أن يكون ذلك ظاهرًا للجميع؟ أما هذه الطريقة فقد سمحت لنفسي أن أقدم تفصيلها لصاحب السمو                  

ك                :  وهي ما يلي   الملكي ة فتمتل أوال تؤسس آتلة اتحاد في انجلترا تقوم بالخطا التحضيرية وتهيئ لألمور المالي

شرآة      يس ال ن تأس ازات يمك ذه االمتي اس ه ى أس ة وعل ة الترآي ن الحكوم رة م ًا للهج ذ حقوق االراضي وتأخ

ا الرسمي في                 رام يكون مرآزه ا ي ى م د ـ وإذا سار آل شيء عل ا بع ة فيم ة    القانوني سروه وتحت حماي آارل

ة من                 . صاحب السمو الملكي الدوق الكبير فريدريك      ة سياسية هي حماي ى عالق وهذا سيؤدي من تلقاء نفسه إل

ة           . قبل اإلمبراطورية ال يقف ضدها جانب آخر       ة اإلمبراطوري ولن يتطلب هذا إعالن الحماية من جانب حكوم

سل رودس       ويمكن أن يتخلى عنا في أي وقت بدون أن جلبة تماما             اك  . آما فعلت الحكومة اإلنجليزية مع سي هن

روق في األهداف        . هناك فروق شخصية ليست في صالحي         . فروق بين السير سيسل رودس وبيني      ولكن الف

دنا                              ال وألن عن ده من رأس الم ا عن ال يختلف آل االختالف عم دينا رأس م هي في صالح حرآتنا ألن بين أي

  .اء أوروبا الشرقيةموارد إنسانية عظيمة في جميع أنح

سطين                  دت في فل د ب ي ق ستعمرات الت ة أصحاب الم تكم من رؤي تمكن جالل إن منظر  . إنه لمن سوء الحظ اال ي

ى                       ذهاب إل و استطاعوا ال ودون ل اليهود المكتظين في القدس لم يكن يدعو لالنشراح ولكن حتى هؤالء اليهود ي

  .  ال تمنعهم من ذلكاألرياف ليعملوا في األرض إذا آانت الحكومة الترآية

وإنه لمن دواعي حزني أيضًا أن أضطر ألن أصحح أخبارًا أخرى خاطئة، وأخبارًا تحط من قيمة مشروعنا ـ   

  . أظن أن بعض مستشاريكم يسمعونها من اليهود الذي ال يؤمنون بنا

افون من أ        دن يخ ي من لن ى   والجواب على هذا بسيط ـ إن آثيرين من أغنياء يهود الجانب الغرب م عل ن نحمله

ذه المعارضة                         ل ه أن مث د ب ي أعتق ى ان الذهاب معنا لذلك فهم يخطئونا ويهزأون بنا في أحاديثهم وجرائدهم عل

  . يجب أن ترفع من قدرنا
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ك في                               د، ولكن ذل دمج العنصر اليهودي في آل بل سعى ل إن مجهودنا يسير في أآثر من اتجاه، من ذلك أننا ن

  . إن االستيعاب ال يتم إال عن طريق الكنيسة. رأيي ال يكون عن طريق الثورة

ذا        امتهم الحاضرة ـ ه أما الذين سيذهبون فهم هؤالء الذين ال يستطيعون أو ال يريدون االندماج في محالت إق

ة                     . مبدؤنا ر طبيعي د اتحادات غي اك بع ن يكون هن ومن الطبيعي أن يكون هؤالء الذين يبقون مواطنين أفضل ل

  . وبين براميل النفط بين القضبان الحديدية

ا من حيث                       تكم وال قيمته ى جالل ة عل ليست الفائدة المرجوة من حرآتنا في مضمار التحسين االجتماعي بخافي

إن حرآتنا قوية حتى لو لم يكن لها أي مساعدة مالية أو معنوية في ألمانيا، فمواردنا هي     . السياسة االستعمارية 

ة   في روسيا ورومانيا وجاليسيا وإنجلترا  وبي أفريقي ا وجن ة تبقى في         . وأمريك ا ـ بطريق ه يمكن أللماني ى أن عل

ستقبل       ستعمراتنا وللم دء م ذ ب الوقت الحاضر سرية وال تتطلب في المستقبل أي مسئولية ـ أن تضمن لنفسها من

  . وآل ما نطلبه منها مقابل هذا هو أن يسمح لنا بتنظيم أمورنا في المانيا. سوقًا صناعية آبيرة

وم                         أنا أع  ه الي ا هي علي ى م رف أنه ال يجب أن ننتظر أي وعود خطية بخصوص هذا الموضوع واألمور عل

شجيع خاصة             . إنما أتقدم ثانية بكل احترام بطلب مقابلة مع جاللتكم بعد رجوعكم           ى الت إنني في حاجة ماسة إل

يا                    ى رضى قيصر روس يكم       في هذا الوقت بالذات وبعد هذا أسير في العمل فأحاول الحصول عل ن أعود إل  ول

اً             ديم المشروع تام م سوف يكون           . ثانية إال بعد أن أتمكن من تق ة معك ى مقابل شلي في الحصول عل ى أن ف عل

  . بمثابة رفض أآيد يشعرنا بأنه ليس هناك أي أمل بمساعدة ولو سرية وغير ملتزمة منكم

ود سنة    . ولإن هذه الفكرة آانت قد نالت عطف أحد عظماء ملوك هذا القرن نابليون اال   ؤتمر لليه وآان آخر م

م يكن             .  الصرخة أو اللهثة األخيرة لهذه الفكرة١٨٠٦ ك الوقت ـ أم ل د ـ في ذل م يكن األمر ناضجًا بع ترى أل

  .لليهود ممثل صادق العزم، أم آان الفشل بسبب قلة وسائل المواصالت؟

ود يجب أن    سألة اليه ي المواصالت وم زة ف ا الحاضر معج د أصبح وقتن ذه  لق زة، به ذه المعج ن ه ستفيد م ت

  . وما لم يكن ممكنًا في عهد نابليون األول هو ممكن في عهد وليم الثاني. الطريقة يمكن أن تنحل

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  للسلطان عبد الحميد الثاني، وحديثه عن دعم ترآيا ماليا ما آتبه هرتزل في مذآراته عن مقابلته

١٨/٥/١٩٠١  

ود               قلت له    ى اليه ه يحسن إل ه ألن سي لخدمت ه            . بواسطة إبراهيم إني أآرس نف دينون ل ه م الم آل ود في الع واليه

رة                . بذلك ه وخاصة الخدمات الكبي رون ألداء الخدمات       (وإني بشكل خاص مستعد لتأدية أية خدمة ل يوجد آثي

ا الحاضر                 ) الصغيرة شر أي شئ عن اجتماعن وي ن ي ال أن ه أن ي   . وأآدت له إن ة       بإمكان ة مطلق ى بثق . تحدث إل

سها                                 ة نف ق الثق ود ال أث سلمين واليه ى الم د إال عل ي ال أعتم ع إن ود والواق ا صديق لليه ي دائم ال إن فشكرني وق

  . برعاياي اآلخرين

ين                             ام الالجئ ه مفتوحة أم اء إمبراطوريت ى إبق ا عل ه حافظ دائم ال إن الم وق ا في الع ي نعانيه فرثيت المظالم الت

  . اليهود آملجأ لهم

دروآليس واألسد                 تقبالي أخذت أفكر بقصة أن ه سيتفضل باس أن جاللت امبرى ب تاذ ف ي األس دما أبلغن قلت ـ عن

شوآة هي   ..القديمة الجميلة ـ فجاللتكم هو األسد ولعلني أنا أندروآليس وربما آانت هناك شوآة يجب سحبها  ال

  . يويتهاإذا أمكن إزالتها تمكنت ترآيا من استعادة نشاطها وح. الدين العام



راهيم رجم إب د وت و يتنه سم وه د وابت ذه  : فتنه ة ه ًا إلزال سعى عبث ه ي د وجاللت تكم المجي د جالل دأ عه ذ أن ب من

ال                  ا وق وال أحسن من     : الشوآة التي غرزت في عهد أسالفه العظام والتي يبدو أن من المستحيل الخالص منه

  . أن تسهم أنت في المساعدة إن أمكن

  . أستطيع اإلسهام، لكن الضرورة األولى هي السرية المطلقةقلت حسنا إذن أظن أني 

  . إنه سر.. رفع السيد عينيه إلى السماء ووضع يده على صدره وأخذ يتمتم أنه سر

شاطها                  تعادتها ن ع اس دها لمن سعى جه ا سوف ت ذلك  . قلت إن إلحاحي هو ألن الدول التي تريد إضعاف ترآي ول

ة بواسطة أصدقائي في آل دور البورصة في          ستسلك آل سبيل لمنع هذه العملية وقل    ذ العملي د تنفي ت إني أري

ود         . أوروبا شرط موافقة جاللته    غير أنه لما يحين الوقت يجب أن تأخذ الموافقة شكال خاصا في مصادقة اليه

  . ويجب إعالنها في شكل مناسب

يئ    . لجاللته جوهري يهودي: ترجم إبراهيم آلمات سيده بوجه حبور  ه ش ول ل د يق أن     ق أمره ب ود وي بًا لليه ا مناس

صحف   ي ال شره ف ي    . ين ام باش ود، حاخ ر لليه ام أآب ضًا حاخ ه أي اثال،     . ولجاللت يئا مم ضًا ش ه أي ول ل د يق ق

دى ذآر اسمي                       رة ل . فاعترضت على ذلك، تذآرت أن الدآتور مارآس أخبرني مرة أن حاخام باشي بصق م

أن أشير       سأسمح لنفسي .  بشكل يخدمنا  لن تذاع على العالم   . آال لن يخدم ذلك مقاصدنا    "فقلت   د ب ى    فيما بع  عل

ا      ادة منه ا اإلف ستطيع فيه ي ن ة الت ه اللحظ بيل      . جاللت ي س ل ف ة للعم ود اإليجابي شاعر اليه ئ م د أن أعب أري

ا            . اإلمبراطورية الترآية لذلك يجب أن يكون لإلعالن صفة األمر         ام باشي فيبقى في ترآي ا الكالم مع حاخ أم

أتون             آل.. وحدها فقط  ذين ي ون ال ي األوروبي شعبنا يغتن صناعية ل ارة ال ة هو المه بالد الجميل  ما تحتاجه هذه ال

د        "عادة إلى هنا بسرعة ثم يخرجون بسرعة بغنائمهم   ه أن يبقى بع الطبع لكن علي ين ب ربح األم للوسيط حق ال

  ". ذاك في البالد حيث جمع ثروته

ا          ا أع ا    هز السيد برأسه موافقًا وقال إلبراهيم م ى فرح ستثمرة              : ده عل ر م روات غي ا ث زال يوجد في بالدن . ال ي

أبقى     . اليوم فقط تلقى جاللته برقية من بغداد باآتشاف حقول نفط فيها أغنى من حقول نفط القوقاز                وإذا آنت س

ى          األرض عل د األناضول ف ا سكة حدي هنا مدة آافية فإن جاللته يؤد أن ألقي نظرة على المناطق التي تمتد فيه

وهناك أيضا حديد خام ومناجم ذهب وفضة آان الذهب في عهد أسالف جاللته العظام            . بي السكة مثل جنة   جان

  . يستخرج ويسبك في سبائك ويصاغ في عمله وبهذه الطريقة آانوا يدفعون للجنود رواتبهم

سا                     ى م واء إل يس في اله ى     والواقع إني الحظت أن السيد حينما آان يتفوه بكلماته األخيرة آان يق ة بكلت فة معين

  .الظاهر أنه قصد بها أحجام قضبان الذهب الصغيرة. يديه

ثم حصل شئ مفاجئ طلب مني السيد ـ بواسطة إبراهيم ـ أن أوصي له ماليًا ما يقدر له أن ينشئ موارد جديدة   

يَّ أرضى غروري     . مثال ضرائب غير باهظة جدا من نوع ضرائب الكبريت        : للبالد ه ف . هذا البرهان على ثقت

ق            لكني قلت أن األمر ينطوي على مسئولية آبيرة علي ألني لمهمة من هذا النوع ال أستطيع أن أذآر إال من أث

ى                . بكفاءته وأخالقه  ر عل سلطان بمجرد أن أعث ة ال م جالل سألة وأن أعل ي أفضل أن أنظر في الم لكني قلت إن

دم نتائجه     وبالمناسبة فكرت بأن الرجل يجب أن يدرس الوضع ا  . الرجل المناسب  ط ويق سر فق القتصادي في ال

إال وعلى أساس هذه المعلومات أستطيع أن أصوغ برنامجي لإلصالح االقتصادي لكن السيد آان له رأي آخر        

ام                          دير ع ال آم وزارة الم ه ب ل، يجب إلحاق ا أق ر انتباه ك يثي زا رسميا ألن ذل أنه يفضل أن يعطي الرجل مرآ

اج   ويقدم لك التقارير الدورية فاعترفت  بسالمة هذه الفكرة، وسألت آيف سأرسل رسائلي إلى جاللته ـ هل أحت

  إلى عالمة أو ختم خاص لذلك ؟ 



ه              ى جاللت ا إل سلم رأس ي تحمل ختمي سوف ت ي، أن الرسائل الت قال جاللته ـ بواسطة إبراهيم ـ أن ختمي يكف

  . بواسطة تحسين بك

ق            ام المعل دين الع ي المشروع        ثم انتقل السيد إلى مشروع تصفية ال د شرح ل ن          .  وق د دي صفية من عق تألفت الت

  . جديد بدل القديم مما يوفر مليونا ونصف المليون جنيه لمواجهة عجز السنة الماضية

صفية                ماذا؟ هذه الكمية فقط؟ وأبديت دهشة حزينة وآذلك فعل السيد ورجوته أن أعلم آل شئ عن مشروع الت

. على أول أن أعرف تفاصيل الخطة . ون التصفية جيدة وقد ال تكون     فقد تك . ألحكم ما إذا آان يجب المضي فيه      

  . سيعهد إلى أحدهم بإعطائي المعلومات الالزمة. فأمر جاللته بتلبية طلبي 

ى آخر تأنفنا الحديث من موضوع إل ه. واس رت اهتمام د أث ستقبل بخطوطه . وق ا للم ه برنامج وعرضت علي

ى أوسمة        العريضة حول آل ما يمكن فعله في هذه المد      ا عل ى أحصل لهم ة وحت ينة الرائعة وفي اإلمبراطوري

يمكن إنشاء مصادر جديدة للدخل آاحتكار للقوى       : ذآرت رفيقي ولفسون ومرمورك اللذين يمكن اإلفادة منهما       

ه مسرور من              . الكهربائية مثال  فأخبرني جاللته بواسطة إبراهيم أنه يوجد في القصر مولد آهربائي وأن جاللت

  . كهربائي فهو أفضل من األنواع األخرى من النورالنور ال

ر           ه أآب ع لدرجة تمر تحت ثم تحدثت عن إمكانات تحسينات أخرى في المدينة مثال جسر جديد السطنبول مرتف

ذهبي    رن ال اء الق ى مين سفن إل ورك (ال رة مرم ي فك ذه   ) وه ن ه ر ع اني أن أصرف النظ ه رج إال أن جاللت

  . أوال بإزالة الدين العامالمشاريع حاليا وأن أشغل نفسي 

ود             وآنت قد استنفذت قواي البد أن المحادثة امتدت أآثر من ساعتين لقد حكت الخيوط آما شئت وتأآدت أنه ي

د           . أن يسمع تفاصيل أخرى مني لذلك جعلت الحديث يسترخي         ه وبع يئا يتحدث عن د يجد ش م يع ضًا ل والسيد أي

  .. سر..إنه سر: وردد. لحظة صمت وقف وأعطاني يده

المؤتمر     . (بعد ذلك طلبت تصريحا لصالح اليهود أعين موعده فيما بعد          رًا طلبت عرضًا      ). وآنت أفكر ب وأخي

  . فوعدني بذلك آله. مفصال للوضع االقتصادي ولمشروع التصفية

     ــــــــــــــــــــــــــــ

 ينرسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد الثاني حول بعض المشاريع في فلسط

 ١٧/٦/١٩٠١

ون                              ى ملي دت أن من الواجب الحصول عل ّي ، اعتق تكم من المناسب اقتراحه عل ذي رأى جالل اتباعا للخط ال

دين وهي                 صفية ال ة ت ستحيلة            ونصف المليون جنيه ترآي حاال لتأخذ محل مهم ل الم م نق صعبة أن ل ة ال  المهم

يمكن جمع المليون ونصف المليون جنيه ترآي بإنشاء مصدر       : والتدبير الذي عملته وأصدقائي هو حسبما يلي      

لكنه يجب أن يكون من نوع يجعل اليهود يدرآون المشاعر الكريمة جدا التي يكنها صاحب                . جديد للدخل حاال  

  .  بهذه الطريقة سوف نعد الطريق لإلجراءات العتيدة.الجاللة تجاههم في قلبه الحنون

ه                           ين جني غ رأسمالها خمسة مالي شترآة األسهم يبل ستعدون لتأسيس شرآة م من أجل هذه الغاية، أصدقائي م

سطين                     يا الصغرى وفل صادية في آس اة االقت صناعة والتجارة وباختصار الحي ة الزراعة وال ترآي هدفها تنمي

ستين ألف              ومقابل االمتيا . وسورية نويا ب شرآة اشتراآا س دفع ال زات الضرورية التي تمنحها جاللتكم سوف ت

شروع بقرض              شرآة يمكن ال ذا االشتراك المضمون برأسمال ال جنيه ترآي لحكومة جاللتكم وعلى أساس ه

ي                    يستهلك في واحدة وثمانين سنة لن يكلف هذا القرض شيئا ألن الشرآة ستمتص الفائدة واالستهالك وهي الت

ستبدلها       م ت سندات ث ه ترآي                   . ستأخذ ال ون جني ا ونصف الملي سحب مليون ة إال أن ت ى الحكوم ا عل وم  . وم ومفه

http://nakba.sis.gov.ps/nakba48/nakba1948-10.html#_ftn24#_ftn24


ا                         ا رعاي ستقدمهم سيصبحون رأس ذين سوف ت ود ال اجرين اليه ا وأن المه سجل في ترآي بالطبع أن الشرآة ست

  .أتراآا خاضعين للخدمة العسكرية تحت راية جاللتكم المجيدة

ذ    تثمارها                  سيتاح الوقت به دخل والس وارد األخرى لل درس الم ه ل ون جني ون ونصف الملي ضلتم    . ا الملي د تف وق

ديم                    د لتق ذل آل جه جاللتكم بذآر الكبريت، أن بين أصدقائي من يقدر أن يتولى المشروع، وبينهم من يستعد لب

راً  أفضل الشروط لجاللتكم لتستعمل مداخيل الكبريت آأساس لقروض أخرى بدون إرهاق دافع الض              . ريبة آثي

  . األسلوب نفسه يستعمل في استغالل مصادر النفط والمناجم والقوى الكهربائية

تكم                   أمرون جالل ا ت در حالم شاريع األخرى بالتفصيل وتق ذه الم سألة الكبريت      . سوف توضع عروض ه ا م أم

درس         د من ال ى مزي اج إل سي  . فيمكن االتفاق عليها اآلن بينما المسائل األخرى تحت ى   واسمح لنف  أن أضيف إل

تم ال        ى وإن آن تكم حت صرف جالل ي تحت ت شاريع ه ذه الم ي ه صلحة ف ة م ن أي ة م دماتي الخالي ك أن خ ذل

يا الصغرى         رة في آس ة الكبي ة ـ اليهودي شرآة العثماني . تعتقدون أن من المناسب البدء اآلن وهنا في مشروع ال

ور ومخلص، ال                     ادم غي ي خ تكم أنن رهن لجالل ى أن أب تكم إال شرف            وفوق آل شئ عل ي لجالل  أسأل في عمل

ة            ة العثماني استعادة ثقة جاللتكم فّي، ألني مقتنع أنه في وقت غير بعيد ستدرآون أنه من مصلحة اإلمبراطوري

ة شعبنا المسكين            ة لحماي ا               . أن تجتذبوا الموارد االقتصادية اليهودي ود أن يجدوا ترآي ه لمن مصلحة اليه م إن ث

  . كرة حياتيإنها ف. دولة قوية ومزدهرة

دة أخرى وهي أن           شعب اليهودي بأسره فائ سيكون لمشروع الشرآة العثمانية ـ اليهودية وإلعطاء اإلشارة لل

دافعي الضرائب بشرا وممتلكات سيزدادون في آل المناطق التي ستعمل الشرآة فيها، وستدفع الشرآة المزيد               

ل        ن آ ودي م ال اليه يتدفق رأس الم ا وس و عمله ضرائب بنم ن ال ي      م ى ف اك وليبق سه هن د نف ة ليوط  زاوي

ذي سمي                   . اإلمبراطورية ادئ ال ذا العمل اله سير ه سه سي ة    " سحب شوآة األسد     "وفي الوقت نف دون معرف ب

  . أولئك الذين يريدون خراب اإلمبراطورية

إن الوقت ي                   شرين األول ف ل ت ه قب ون جني مر  تبقى آلمة واحدة، إذا شئتم جاللتكم أن يدبر المليون ونصف الملي

ة               . بسرعة الغ الالزم دفعوا المب يجب أن   . ويجب أال ننسى أن رجال المال واألعمال يطلبون اتفاقات محدودة لي

سلم                     نتوقع ثالثة أشهر قبل تسلم المبالغ آلها، فإذا ارتأت حكمة جاللتكم العظيمة الدخول في هذا المفاوضات لت

وز،   المليون ونصف المليون جنيه قبل شهر تشرين األول يجب تحد       ل تم يد االمتيازات للشرآة الكبيرة في أوائ

  . وإني آلتي إلى القسطنطينية بدون تأخير إذا أمرتم بذلك

أي                            تكم ب ا في عدم إزعاج جالل ردد راغب ره بت ا أذآ را وأن ي أن أذآر موضوعا أخي لست أعلم إذا آان يحق ل

ة     جاء أحدهم ليخبرني أنه يوجد آاتب في باريس اسمه أحمد رض      . طريقة آانت  ى الحكوم ه عل ا عرف بهجمات

سي                      زم نف ذا األمر دون أن أل اإلمبراطورية، وقد علمت بوجود سبيل لتوقف هذه الحمالت، وقد أخذت علما به

ي آل  ة ف تكم المعظم ة جالل ى خدم ا الحريص عل ذه، أن ورا آه ي أن أخوض أم يس من عمل أي شكل ألن ل ب

األمر،    بل إني لن أرى الرجل      . فرصة، لن أفعل شيئا بدون أمر      أقوم ب بدون تفويض، لكن إذا ارتأت جاللتكم س

م      دي أعظ ي عن تكم وه ن جالل اء م ة ثن ضا إال آلم الت تعوي ذه الحم اف ه ل إيق ب مقاب ن أطل ي ل ي أن وطبيع

  . تعويض

     ــــــــــــــــــــــــــــ



   اقتراح هرتزل على السلطان العثماني بإنشاء جامعة يهودية في القدس

٣/٥/١٩٠٢   

سبب     : شرف أن أقدم لحكمة جاللتكم المتناهية االقتراح التاليلي ال  ومتكم ب ي تواجه حك إني أدرك الصعوبة الت

ار      أثرهم باألفك ذهاب شبان ترآيا لتلقي العلم في الخارج وما يتعرض له هؤالء الشبان من ضياع خاصة في ت

رين      ام أحد أم ة أم ا يجعل الحكوم ة مم د   . الثوري ا أن تحرم هؤالء من الت ى   إم ريب العلمي أو أن تعرضهم إل

تكم           . مخاطر الغوايات السياسية، على أن هناك حال للمشكلة        ة جالل وأنا أسمح لنفسي بكل تواضع أن أقدم لحكم

  . هذا الحل

   

إننا معشر اليهود نلعب دورا هاما في الحياة الجامعية في جميع أنحاء العالم واألساتذة اليهود يمألون جامعات               

ستطيع أن                      آما أ . البلدان ا ن ذا فإنن ة له ول التعليمي ع الحق ن هناك عددا آبيرا من العلماء والمتخصصين في جمي

ذهاب                    ى ال انيون إل نقيم جامعة يهودية في إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثال عندها لن يضطر الطالب العثم

هم، والجامعة اليهودية تقوم إلى الخارج بل يبقون في بالدهم ويتلقون فيها أفضل التدريب وهم ضمن أحكام بلد       

ذه    ل ه دم مث ن تق ة، ول دارس الزراع ي وم دريب المهن دارس الت ات وم ه أحسن الجامع ا تقدم ضل م ديم أف بتق

  .المؤسسة إال ما هو األفضل وعندها تقوم بدورها في خدمة العلم والطالب والبالد

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  روع توطين اليهود في سيناء رسالة هرتزل إلى تشمبرلين حول مش 

١٢/٧/١٩٠٢ 

سطين       ي فل يناء وف رة س به جزي ي ش شردين ف ود الم سكين اليه ا لمخطط ت صا عام ه ملخ د طي اء أن تج الرج

  . غة اإلنجليزية والناحية المالية باأللمانيةالمصرية وفي قبرص ـ الناحية السياسية بالل

ديت                     ك ألنك أب ذا المخطط ل ي أعددت ه ي أذآر أنن ستقبل دعن ولمنع أي سوء تفاهم قد يحصل اآلن أو في الم

دم          معارضة بخصوص فلسطين، إنك أعظم قوة مؤثرة على شعبنا منذ تشرده وإني ألشعر أنه من واجبي أن أق

صائحي المتواضعة شرط أن          سائنا             لك ن م لتع ة لعمل أمر مه دك الني ط شديد      . تكون عن ويجب أن ال أآون فق

ر                   ل يجب أن أآون أآث التمسك بالمثل وأرفض المساعدة السريعة ألفقر فقرائنا مهما آان شكل هذه المساعدة ب

  . من ذلك يجب أن أعطي نصحي حسب ما أراه افضل

ن توطين اليهود شرق البحر األبيض المتوسط سيقوى         إ. عندي إلى جانب الناحية اإلنسانية غاية سياسية أيضاً       

صين                    ة صهيونيين مخل ستعمرة اإلنجليزي شرقية في الم إمكان الحصول على فلسطين، سيكون يهود الشرآة ال

  . تمامًا آيهود هيرش المستعمرين في األرجنتين

ا                      ق المشروع أي إذا آنت سأجعل منظمتن ه    ال أدري إذا آنت سأستطيع أن أساعد في تحقي صهيونية تعمل ل ال

م                     اع سري وابحث معه ى اجتم دان إل ع البل ة من جمي ي، سأدعو أعضاء اللجن رار حزب ى ق ألن هذا يعتمد عل

  . الموضوع

وهذا المخطط سري  . وإلى جانب هذا فإن عندي مخططا ثانيا لك يمكن تحقيقه في الوقت نفسه ولكن على حده      

  . تماما يتعلق بالعراق

http://nakba.sis.gov.ps/nakba48/nakba1948-10.html#_ftn26#_ftn26


تيطان في العراق        لقد أخبرتك أن السلطان      ي االس ى          (عرض عل ا ذهبت إل سنة لم ذه ال ك في شباط من ه وذل

أستطيع أن أعود إليه غدا ما دامت       . وقد رفضت العرض ألنه لم يشمل فلسطين      ) القسطنطينية بناء على دعوته   

  . عالقاتنا ممتازة، وبدل هذا علينا أن نقدم له بعض المساعدات المالية

ه          يقوم بالمطالبة بهذا رجل أ     ي ألن ذا المشروع ل د به سلطان يفضل أن يعه ستطيع أن أسميه لك شفهيا، ولكن ال

يعرف إني شخصيا لست وراء المنفعة المالية وهو بالطبع يريد شروطا أفضل ولكن حتى ولو أعطى شروطا        

ا                              ة ألنه شرآة اليهودي ذهب لل ربح ي ذا ال ى الحساب، ه ه عل ون جني ائتي ملي أفضل يمكن وضع ما يقرب من م

  . تطيع بذلك أن تبدأ حياتها بربح من مليوني جنيه وفي رأيي أن هذا يسهل تحقيق المخططتس

ة                       ة غاي ذا المخطط أي ال أدري إذا آانت عندك معلومات آافية عني ولكني أود أن أؤآد هنا أنه ليست لي في ه

ا إذا   مادية لست أعمل لعمالة مالية إنما آل ما أريده هو أن يكون للصندوق القومي اليهودي            رم فيم  حساب محت

  . سار هذا المشروع المالي، أنا ال أضع هذا شرطا البد منه

ة           ستقبل قليل سياسية للم ة      . إني أفضل المخطط األول ألن ضمانات مشروع العراق ال تمكن من إقام م ن ا إذا ل أم

م يرغ       ة أو إذا ل ة اإلنجليزي ض الحكوم سبب رف ة ب ات البريطاني ي المملك ة ف ستعمرة اليهودي ذا  الم ي ه ب ف

  .المخطط رجال المال فعندها فقط أقدم لك المشروع الثاني

     ــــــــــــــــــــــــــــ

 مذآرة هرتزل إلى النسدون حول توطين اليهود في سيناء 

٢٤/١٠/١٩٠٢  

ا   ي صالحها، أم يكون ف ل س را فحسب ب ار إنجلت ي اعتب د ف ا ال يزي ي شرق أوروب ة ف سألة اليهودي إن حل الم

دن                الحافز   شرقي من لن صحيح  . الذي سيجعل الحكومة البريطانية تهتم بهذه المسألة فهو الهجرة إلى الجانب ال

دئها                  ي عن مب أن هذه الهجرة لم تصبح بعد خطرة وآمل أن ال تكون خطرة إلى درجة تحمل إنجلترا على التخل

أن      ولكن تعيين بعثة ملكية لتنظر في األمر . العظيم في السماح باللجوء السياسي   ل ب الم يقب  آاف ألن يجعل الع

ى اللجوء             ان فيضطرون إل تخصص الحكومة البريطانية قطاعات خاصة لليهود الذين يضطهدون في آل مك

ا والتي                    . إلى إنجلترا  ود من بالده وليس هذا التفسير سطحيا ألن القوى نفسها التي تعمل اآلن على إخراج اليه

ا وتقف                ال تقف في وجه عمل الحرآة الصهيونية التي        ر فكره د تغي سها ق ذه نف ود، ه  أديرها أنا في تهجير اليه

ق                           سير في طري د أصبحت ت وبي شرقي البحر المتوسط ق عائقا في طريقنا ان اآتشفت أن قوة إنجلترا في جن

ستطيعون                 . الضعف مثل هذه الغيرة ستضايق مهاجرينا آثيرا ولكن مع مضي الوقت وعندما تسير األمور ال ي

ذا الخصوص    أن يعملوا شيئا   ة من                   .  به وبي شرقي البحر المتوسط مقاطعات خالي را اآلن في جن ك إنجلت تمتل

هذه المنطقة يمكن أن تصبح  . السكان ال قيمة لها هي المنطقة الساحلية المؤلفة من العريش وشبه جزيرة سيناء     

  . ة مستعمرة هناكملجأ ووطنا لليهود المضطهدين في جميع أنحاء العالم إذا سمحت إنجلترا لليهود بإقام

سطين                   لقد قضيت وقتا ال بأس به أتفاوض مع الحكومة الترآية باسم الحرآة الصهيونية للتنازل عن قسم من فل

دي                  ذي يب سلطان ال على أن المفاوضات الترآية تأخذ وقتا طويال وأنا أنوي أن أسير في هذه المفاوضات مع ال

ره اهتماما شخصيا بي ـ على األقل ال بعد أي شبهة ف  ر    . ي أن استيطاننا في العريش وغي ذناه سيكون غي إذا أخ

لمي ي      . س ا يل دئيا آم سير مب تيطان سي ة، فاالس ة العلمي ن الناحي ا م ازا   : أم ة امتي ة البريطاني ا الحكوم تعطين

ي   ضرائب الت رر ال از تق نح االمتي دما نم ي التفصيالت اآلن وعن دخل ف ة ألن ن ة وال حاج ات المطلوب للمقاطع

س تدفعها الم تيطان   س رآة اس از سنؤسس ش ذا االمتي اس ه ى أس ة وعل ة لإلمبراطوري شرآة "تعمرة اليهودي ال



بمبلغ خمسة ماليين جنيه آرأس مال، هذه الشرآة تقوم بأعمال االستيطان حسب التخطيط،             " اليهودية الشرقية 

وانئ و        د والم كك الحدي رق وس ة الط اك لتهيئ ى هن اال إل ة ح راء زراع ون وخب ون تقني ذهب موظف ة ي لدراس

  . المساحات وتقسيمها

الم وهي                            صهيونية في أنحاء الع دنا آالف من المؤسسات ال نظم أوال فعن لكن الهجرة لن تبدأ سريعا يجب أن ت

دن     . ورئيسه سيرف (مقسمة إلى اتحادات في آل بلد فمثال هناك االتحاد اإلنجليزي            وري في لن اد  ) مونتفي واتح

ة     وبي إفريقي درا   (في جن سة مستر جول سبرج  ورئي دي   ) يخ في جوهان اد آن سه مستر آالرنس دي    (واتح ورئي

ال ي مونتري وال ف ر  ) س ر بكثي ا أآث رقي أوروب ادات ش دد اتح ا ع ادات  . وطبع ذه االتح سي له ان الرئي إن المك

ة           ات المحلي ا الفئ دم إلين ا أمور الهجرة، تق جميعها في فينا، وعن طريقها نستطيع أن ننظم وبصورة يتكل عليه

ارونهم            المهاجرين وت  ذين يخت د        . كون هذه الفئات هي المسئولة عن آفاءة األشخاص ال ذا أن نتأآ ة من ه والغاي

  . من صالحية وآفاءة الرواد وسيكون التوطين حسب أحدث مبادئ العلم والخبرة

ه ان                              ن يكفي ألن ذا ل ستعمرة ولكن ه واة الم ارين ن ازحين المخت ل الن ود أوائ شرآة وجه ال ال وسيكون رأس م

سند العمل                        اقتصر األ  ره من محاوالت االستعمار اليهودي يجب أن ي مر على هذا فسيبقى تافها وسطحيا آغي

  .ويقوى بمنح حقوق استعمارية حتى يقبل عليه اليهود المنبوذون والضعفاء والبؤساء

ضًا                               ا سيذهب أي ذين سيذهبون من أجل العمل إنم ائعين ال ا الج ود شرقي أوروب ى يه ولن تقتصر الهجرة عل

ا            بعض ستفيدون منه اء      .  أصحاب رءوس األموال ألنهم سيجدون مجاالت لمشاريع أعمال ي ى بعض أغني وحت

ا سرية وفي غضون                          . روسيا سيذهبون أيضاً   راهين أبقيه ا ب دي عليه ا وعن د منه ا متأآ ائق أن ا حق ذه جميعه ه

  . سنين قليلة ستصبح اإلمبراطورية أآبر بفضل مستعمرة غنية

وم                        صحيح أن البالد اآلن فار     ة الي ع المدن القائم ه أن جمي د من غة ال شيء فيها إنما هذا لن يؤثر في ما أنا متأآ

  . قامت على فراغ، وهناك البندقية التي قامت على المياه وفي وقت أقل تقدما من وقتنا الحاضر

ط          يس فق شرية ل ات اآلالف  إن الطاقة البشرية هي ثروة البالد وتستطيع إنجلترا أن تضم إليها هذه الطاقة الب مئ

ليمًا،                   ا س يقيمون وطن ابهم وس الذين سيهاجرون في بضع سنين ليخصبوا األراضي البور برءوس أموالهم وأتع

ل ألسباب                     بل هناك جميع يهود العالم الذين سينضمون تحت آنف إنجلترا إن لم يكن ألسباب سياسية فعلى األق

  . معنوية

س          ا                  هناك حوالي عشرة ماليين يهودي في العالم ال ي ا إنم را علن ى إنجلت وا إل دان أن ينتم ع البل تطيعون في جمي

ستطيع أن       . سينتمون إليها بقلوبهم إذا هي قامت بعمل مثل هذا، فأصبحت حامية للشعب اليهودي              وفي لحظة ت

سر                   ك في ال ان ذل الم، وإن آ ع أنحاء الع ا في جمي وال مخلص له ين م بعضهم مجرد   . تعتمد على عشرة مالي

وك              بائعي إبر وخيطان    في قرى الشرق الصغيرة ولكن البعض األخر تجار آبار وأصحاب مصانع ومديرو بن

ي             . وعلماء وفنانون وصحفيون وأصحاب أعمال أخرى      ة الت ة العظيم جميع هؤالء سيكونون رهن إشارة األم

  . ستمهد لهم المساعدة المطلوبة

صعيدين         سيكون إلنجلترا عشرة ماليين عميل من أجل عظمتها وسيطرتها، وهذا ا           ى ال لوالء البد أن يكون عل

ود مساعدة              دم لليه د يق شجيع منتوجات بل السياسي واالقتصادي، فمن الطبيعي أن يقبل اليهودي على شراء وت

ه مضطهدون            ود في د اليه اد وسائل                  . ويفضلها على منتوجات بل دان في إيج ا من البل را غيره د سبقت إنجلت لق

  . وآذلك فإن الفوائد تعود على من يقوم بأعمال ال يفطن إليها غيرهالمواصالت لتوسيع وتقوية مستعمراتها، 

  .أملنا أن تفطن الحكومة اإلنجليزية إلى فوائد آسب الشعب اليهودي



 تشمبرلين يعرض على هرتزل مشروع دولة يهودية في أوغنده 

٢٣/٤/١٩٠٣  

  .  المسائل المختصة بالموضوعبدأ الحديث بذآر رحالته األخيرة، وما هي إال لحظات حتى بدأنا نتكلم في

  قال تكلمت مع لورد آرومر عن مشروعك آنت في مصر ماذا جد فيه؟

  . أخبرته ما آان وأشرت إلى تقرير البعثة الذي آنت قد أرسلته إليه أمس وآان موضوعا أمامه

  . إن التقرير غير مشجع: قال

  . البالد فقيرة ولكننا سنخلق منها شيئًا: قلت

الد مناسبة          : لعظيمقال تشمبرلين ا   ى ب دة . لقد وقعت لكم أثناء سفري عل سواحل ولكن          . أوغن ى ال ا حارة عل إنه

د قلت في                  ا وق سكر فيه ستطيعون أن تزرعوا القطن وال ين ت ى لألوروبي داخل حت الطقس يصبح ممتازا في ال

سطين أ                     ى فل ذهب إل د أن ت ا تري ا    نفسي وأنا هناك هذه البالد تصلح للدآتور هرتزل، ولكنك طبع ا يجاوره . و م

يجب أن تكون قاعدتنا فلسطين ثم فيما بعد نستطيع أن نستوطن في أوغندة، ذلك ألن هناك عددا                  " نعم: "أجبت

العريش                        ا ب ذا فكرن ا وله ا قومي آبيرا جدا من اليهود الذين يريدون أن يهاجروا، ولكن يجب أوال أن نضع أساس

ذلك          و. لوضع سياسة جذابة ولكنهم ال يفهمون هذا في مصر          ا، ل ا أفعل هن م آم م أستطع أن أوضح األمر له ل

ط      ا فق ازل مالي ذا التن وهي  . اضطررت هناك أن أطلب تنازال غير تام بسبب الحالة السياسية الراهنة ـ وآان ه

ا وراء      ك ألن لن ا ـ وذل بذلك صفقة خاسرة إذا فكرنا باألرض ألن ال أحد يدفع ثمنا لمثل هذه البالد ال أحد غيرن

ا                        هذا الدفع  د حكم ا نري م مصري ولكنن سنا تحت حك  مطامع سياسية، ويجب أن يكون واضحا أننا لن نضع أنف

  . بريطانيا

ا أعرف             . عندي شعور بأن األوضاع ستبقى على ما هي، لن نترك مصر          : هو ا في األصل وأن هذه آانت نيتن

ا استثمرنا آثيرا من أموالنا     ذلك ألني آنت في الحكومة، آنا قد قررنا أن ننسحب من مصر في الثمانينات ولكن              

وهكذا يمكن لك وللوطن الذي تعمل   . فيها وأصبح لنا مصالح عديدة هناك إلى درجة ال نستطيع معها أن نخرج            

ى حل                  ا إذا سارت األمور إل له أن تستفيد من الممتلكات البريطانية وأنا متأآد أنكم تستطيعون أن تستفيدوا، أم

دا  غير هذا وإذا آانت مستعمرتكم قو      سكم جي ا في مواضيع    . ية فأنا متأآد أنكم ستستطيعون أن تثبتوا أنف وتكلمن

  . مختلفة

زاع حول                        : قال تشمبرلين  ه الن وم في ذي يق يأتي الوقت ال وم وس د ي ا بع ان مصالحنا في آسيا الصغرى تقل يوم

الة ماذا يكون مصير      وفي هذه الح  . هذه المنطقة بين فرنسا وألمانيا وروسيا بينما نحن نتراجع إلى مناطق ابعد           

  مستعمرتكم اليهودية في فلسطين إذا تأسست في هذه الفترة؟

وى             " دولة شاغلة "أظن أن ذلك سيكون في صالحنا ذلك أننا سنكون          : قلت ة الق ا عن حسن ني وهذا لن يكون لن

سطين ستصبح أ                      إن فل م البريطاني ف ضا  المتنازعة وإنما بسبب الغيرة، ومتى ترآزنا في العريش تحت الحك ي

  . ضمن السلطة البريطانية

  . وبدا أنه اقتنع إلى حد بهذا

ستطيع   ). بواسطة جمعية االستعمار اليهودي وروتشيلد(بعد ذلك تكلمت عن قضية جمع المال   ا ال ن صحيح أنن

أن نعمل الكثير بخمسة ماليين جنيه يجب أن تحسن البالد قليال، وبعد ذلك يكون لجو تشمبرلين شرف إعطاء                    

  .مستعمرة أخرىإنجلترا 



ة اعتمدت                      ة اإلنجليزي ى آل حال ألن الحكوم ا عل وسره هذا أيضا وقال انه يجب أن يكون روتشيلد إلى جانبن

  . عليه

ازل واال ال       . هو معنا طبعا أستطيع أن أعمل بدونه أيضا : قلت ى التن ة عل إن أهم شئ هو أن أحصل في النهاي

  . يرةأستطيع أن أسير في العمل، إن حياة اإلنسان قص

ذه المعارضة تالحظ في                  آذلك تكلمنا عن الهجرة اليهودية، قال أن معارضة األجانب هي نتيجة المنافسة، وه

ود              أنحاء أخرى من اإلمبراطورية ضد فئات من العناصر األخرى آما في جنوب أفريقيا مثال وأظنه ذآر الهن

ة    . الذين يعارضون في جنوب أفريقيا     انون لألجانب       وقد تجابه الحكومة اإلنجليزي ى إصدار ق ا يضطرها إل  بم

ستر      ا م ا ي ي هن ول آلمت أن أق ي ب محت ل و س ت ل ا قل شعبي عليه ضغط ال سبب ال ك ب ون ذل ود، ويك ضد اليه

انون األجانب                    تشمبرلين فأنا أفضل أن ال تصدر بريطانيا مثل هذا القانون أخرجوهم ولكن إياآم أن تصدروا ق

  . بحقهم

  .  مع النسدون، حتى يكون هناك ضغط على آرومر ليسرع في العملوعند النهاية وعدني أن يتكلم

     ــــــــــــــــــــــــــــ 

  خاص بمشروع أوغندا لعرضه على المؤتمر الصهيوني السادس  خطاب تشمبرلين إلى جرينبرج

١٩٠٣ / ٨ / ١٤  

ة       ين حكوم وم ب زل ليق ه هرت ذي يقترح اق ال كل االتف ى ش ارة إل اب باإلش دأ الخط ك  ابت ة وبن صاحب الجالل

  : االستيطان اليهودي إلقامة استيطان يهودي في شرق أفريقية، ثم جاء في الخطاب

و" وزراء أن أق يس ال ي رئ د طلب من ى لق ة صاحب م عل ًا حكوم ه دائم ذي تولي ام ال درس الموضوع باالهتم

ولكن الوقت الذي آان    . الجاللة لمثل مشروع آهذا قد أحسنت دراسته، وذلك للتحقيق من حالة الجنس اليهودي            

ة           ة في محمي أمامه لم يكن آافيًا ليمكنه من التعمق في تفاصيل المشروع أو لتدارسه مع مندوب صاحب الجالل

ستعدا  . شرق أفريقية، وأنه يأسف إذ ال يستطيع أن يصدر رأيًا محددًا في هذا األمر              إن لودد النسدون سيكون م

نهم من ممارسة         ألن يتقبل بعين العطف المقترحات الخاصة      شروط تمك  بإقامة مستعمرة أو مستوطن يهودي ب

شاري              (تقاليدهم الوطنية، ولهذا الغرض سيكون مستعدًا لمناقشة         د أخذ آراء مست ان مناسب وبع إذا ما وجد مك

ة       ة من األرض مناسبة            ) وزارة الخارجية في شرق أفريقي نح قطع أي مشروع يتضمن م ة ب التفاصيل المتعلق

مي يهودي آرئيس لإلدارة المحلية والسماح للمستعمرة بأن يكون لها مطلق الحرية بالنسبة         وتعيين موظف رس  

ة     شئون العام ة وال ي سيكون       . للتشريع المحلي أو بالنسبة لممارسة الشئون الديني ذاتي المحل م ال ذا الحك ل ه ومث

  . مشروطًا بحق حكومة صاحب الجاللة في ممارسة اإلشراف العام

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  بمطالب الحرآة الصهيونية  مذآرة هرتزل إلى وزير خارجية إيطاليا  

 ١٩٠٤ / ٢/ ٢٤  

دفها أن تؤسس                       دان ه ع البل دوبون من جمي إن الحرآة الصهيونية التي تمثلها المؤتمرات السنوية يحضرها من

د اتصلت بج            . وطنًا شرعيًا للشعب اليهودي    ة العمل ق سًا للجن ذا          وانا بصفتي رئي ا ه ي يهمه ع الحكومات الت مي

ة                          . األمر سلطان في مقابل د اجتمعت بال ة وق ة العثماني ات مع الحكوم يم عالق وعملت جهدي قبل آل شئ أن أق

خاصة ودعاني في مناسبات مختلفة أن أذهب إلى االستانة وقد ذهبت، ولكن عندما رأيت أن هذه المحادثات لم       

د          ا األمر    تؤد إلى تقدم ملموس حاولت ان أتصل بال ي يهمه رى الت رة      . ول الكب اند الفك ا أول من س آانت ألماني



أن يكون          ١٨٩٨الصهيونية، وقد استقبلني القيصر رسميًا في القدس سنة           آمندوب للحرآة الصهيونية ووعد ب

ى                   . معنا وقد ظلت الحكومة األلمانية تعطف علينا منذ ذلك الوقت، وجاء التوآيد على هذا في رسالة بعث بها إل

   .١٩٠٣ أيلول ٣٠ق بادن في دو

رة من الممتلكات                   ة آبي آذلك أبدت الحكومة اإلنجليزية اهتمامها بالحرآة الصهيونية، فقدمت لنا رسميا مقاطع

يس       ي رئ د ل ا أآ ا، آم ى جهودن ضا عل ي أي ساوية تعطف ه ة النم شرقية، والحكوم ا ال ي أفريقي ة ف البريطاني

يا    ١٩٠٣ أيلول سنة ٢٨وزرائها آويربر في رسالة بعث بها إلي في     ا من روس ساندة تأتين آتب  . ، ولكن أهم م

الة في آب    ا           ١٩٠٣لي الوزير فون بليفيه رس ول فيه ا ـ يق سخة عنه ذه ن التي ه ان   :  ـ تجد طي رس ذا البي إن ه

اني ـ   ٢٣وفي . الحكومي يقدم بأمر من صاحب الجاللة اإلمبراطور، ويصرح لي بإعالنه للعموم  ٦ تشرين الث

د تلقى تعليمات آي يتوسط                   ١٩٠٣ آانون األول   أخبرتني الحكومة الروسية أن السفير الروسي في اآلستانة ق

صهيونية   صادر في      . مع الباب العالي من أجل المقترحات ال ة الروسية ال ان الحكوم  آب ١٢ تموز ـ   ٣٠إن بي

ذا الطلب من         نحن لم نطلب دولة مستقلة في فلسطين خوفًا مما قد يسبب          . يعطينا أآثر مما طلبنا نحن     ه لنا مثل ه

سلطان،                ة ال رة صاحب الجالل سطين تحت إم شعب اليهودي في فل ستوطن ال صعوبات، آل ما نطلبه هو أن ي

سلمين تخرج   ع الم شاعر جمي ًا لم ستعمراتنا، واحترام ا أمر إدارة م شرعية ويكون لن ة ال شرط الحماي ولكن ب

  . األماآن المقدسة عن نطاق الحكم إلى األبد

ة                        وآل ما نط   دفع للخزين أن ن د ب ذا نتعه ل ه ا، ومقاب از باستعمار سنجق عك ة هو امتي ة العثماني لبه من الحكوم

د                           ة بفوائ ة العثماني ى الحكوم ا سيعود عل إن اقتراحن ذلك ف ة، ل العثمانية جزية سنوية قدرها مائة ألف ليرة ترآي

سان من وصف                  ا        مهمة فبينما يسهل ذآر هذه الفوائد يصعب جدًا أن يتمكن اإلن ي يقاسي منه سيئة الت ة ال الحال

  . يهودنا المساآين في روسيا ورومانيا وجالسيا وغيرها

ة       سياسية واالجتماعي شكالت ال ي الم سهم ف دون أنف ود يج ذهب اليه ا ي ال، أينم دم ح ا ال تق ى امريك رة إل الهج

  . ةواالقتصادية نفسها حتى في البلدان الحرة التي بدات أيضًا تغلق أبوابها في وجه الهجر

ا هي          . الالسامية تصعب على اليهود حياتهم في آل مكان        ذه المشكالت والمآسي إنم أما بالنسبة إليطاليا فإن ه

سانية       . صدى بعيدن والمسألة اليهودية لم تطرق إيطاليا أبداً        ولهذا السبب بالذات، تستطيع حكومتها أن تقدم لإلن

  . لمملوءة باألحزانخدمة عظيمة وذلك بمد يد المساعدة لحل هذه المسألة ا

إن رسالة من صاحب الجاللة ملك إيطاليا إلى صاحب الجاللة السلطان يوصي فيها بمقترحاتنا، ويقدم نصيحة                

اب        تح ب ادة ف ي إع ازم ف ر الح ا األث يكون له ذه س ل ه الة مث ول رس ذه المقترحات ـ أق ي ه أن ينظر ف ة ب حبي

ا    والشعب اليهودي الذي بقي قويا مستقيمًا،     . المفاوضات ا وملكه  بالرغم من المآسي واألحزان، سيحفظ إليطالي

  . النبيل مثل هذا الجميل إلى األبد

  

  

  

  

  

  

  



  )ذا ذآر غير ذلك في الحواشيإال إ (يس صايغ ـ سلسلة آتب فلسطينيةـ إعداد أن" يوميات هرتزل"  : المصدر

 

                                                 
ودور  ١ زل، ثي صهيونية ): ١٩٠٤ – ١٨٦٠ (Theodor Herzlهرت ة ال س الحرآ و مؤس ة . ه ع نهاي وض

د           رام العق ا نجح في إب راوغ، آم صهيوني الم للصهيونية التسللية وجهودها الطفولية، ونجح في تطوير الخطاب ال

ا                   الصهيوني الصامت بين العالم الغربي و      الم، وهو م ود الع ر منتخب ليه ثًال غي ا مم صهيونية باعتباره المنظمة ال

صهيونية من تحت       . جعل توقيع وعد بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، ممكناً  وقد خرجت آل االتجاهات ال

 . عباءته أو من ثنايا خطابه المراوغ
  ).ألمانيا(دوق بادن  ٢
سية  ) : ١٨٩٩ – ١٨٤١(  Philippe Newlinskiفيليب نيولنسكي  ٣ دي الجن ان  . صهيوني غير يهودي، بولن آ

ل صحفيا  تقراطية(يعم م أصوله األرس يًا) رغ ي   . ودبلوماس ة ف ساوية المجري سفارة النم ي ال ه ف ن خالل عمل وم

ان        ا ودول البلق ام      . القسطنطينية تعرَّف إلى العثمانيين وعرف الوضع في ترآي زل ع ه هرت د تعرَّف إلي  ١٨٩٦وق

صهيونية                       وجنده لل  دعوة ال ذ تحمَّس لل ه بعدئ ه، ولكن وده وتعب اء جه دعوة إلى األهداف الصهيونية، وآان يدفع له لق

شل،                     . وأصبح مستشار هرتزل الموثوق به     ه ف اني لكن سلطان العثم زل وال ين هرت اء ب نظم لق سكي أن ي حاول نيولن

شاناً                 زل ني د هرت اني ُيقلِّ بالط العثم ه   . ونجح فقط في أن يجعل ال رة              ولكن ك صربيا وإقناعه بفك ة مل نجح في مقابل

  . وحاول أن يكسب تأييد الفاتيكان وبسمارك للقضية الصهيونية. توطين اليهود في فلسطين
 .آبير حاخامي باريس االليانس اإلسرائيلي ٤
٥ “The Zionist Idea: Ahistorical Analysis and Review" by, Arthur HestzbergNew 

York : Double-day and Company Inc, and her press, 1959.                 
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